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OBEC FRYČOVICE 
Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice 

 

 

O Z N Á M E N Í  
 

o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje 

 

Starosta obce Fryčovice podle § 27  zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 

oznamuje: 
 

1. Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se uskuteční 

 

v pátek 12. října 2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin  

a v sobotu 13. října 2012 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

 

2. Místem konání voleb  

 ve volebním okrsku č.1 

 je volební místnost – v Základní škole Fryčovice, Fryčovice čp. 628 

 pro voliče bydlící v horní části obce po most u mateřské školy 

 

 ve volebním okrsku č.2 

 je volební místnost – v Základní škole Fryčovice, Fryčovice čp. 628 

 pro voliče bydlící v dolní části obce po most u mateřské školy.   

 

3. Voliči bude   umožněno  hlasování  poté,   kdy  prokáže  svou totožnost a státní občanství České 

republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). 

  

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb  

volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 

5. Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební 

komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny 

přítomné. 

 

Ing. Jiří Volný 

starosta obce 
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Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice 
konaného dne 27. června 2012 

 
Zastupitelstvo obce Fryčovice 

8/74 
Schvaluje 
program jednání 8. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 27. 06. 2012  
8/75 
Volí 
návrhovou komisi ve složení: Ing. Konečný Vratislav, Ing. Kavka Richard, Ing. Adamovský Zbyněk, Ph.D.  
8/76 
Určuje 
ověřovatele zápisu z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 06. 2012: Ing. Kuběna Leo, p. Masopust Martin 
8/77 
Bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady obce 
8/78 
Schvaluje 
závěrečný účet obce Fryčovice za rok 2011 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad 
8/79 
Rozhodlo  
o poskytnutí daru pro TJ Sokol Fryčovice ve výši 200.000,- Kč a zároveň schvaluje darovací smlouvu  
8/80 
Bere na vědomí 
závěrečný účet Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2011  
8/81 
Rozhodlo 
o schválení Smlouvy o bezúplatném převodu č. EK 273/508/2012/Kra, z vlastnictví Obce Fryčovice, se sídlem Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice, IČ 00296635, do 
vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, a to pozemku p.č. 2416/31, ostatní plocha, silnice, 
a p.č. 2416/37 ostatní plocha, silnice, k.ú. Fryčovice 
8/82 
Rozhodlo 
o prodeji nemovitosti, a to nově odměřeného pozemku geometrickým plánem č. 02 3 924 - 59 p.č. 772/30, k.ú. Fryčovice, o výměře 133 m2 z vlastnictví Obce 
Fryčovice , se sídlem Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice, IČ 00296635, do vlastnictví Daliboru Lančovi, bytem Fryčovice , za cenu 100,- Kč za m2  
8/83 
Rozhodlo 
o nabytí nemovitostí pozemek p.č. 529, ostatní plocha, silnice, pozemek p.č. 603, ostatní plocha, silnice,  pozemek p.č. 2158, ostatní plocha, silnice, a pozemek 
p.č. 2391/4, ostatní plocha, silnice, vše k.ú. Fryčovice, darem z vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, IČ 70890692, do 
vlastnictví Obce Fryčovice, se sídlem Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice, IČ 00296635, a o uzavření předmětné Darovací smlouvy   
8/84 
Rozhodlo 
o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/OFM/3108/2012 – OFMM, a to pozemku p.č. 1221/1 k.ú. Fryčovice, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, k.ú. Fryčovice, z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, Územní 
pracoviště Ostrava, do vlastnictví Obce Fryčovice, se sídlem Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice, IČ 00296635        
8/85 
Rozhodlo 
o přijetí záměru darování pozemků p.č. 2416/2, ostatní plocha, silnice, p.č. 2416/3, ostatní plocha, silnic, p.č. 2416/7, ostatní plocha, silnice, p.č. 2416/51 
ostatní plocha, silnice a p.č. 2416/52 ostatní plocha, silnice, vše k.ú. Fryčovice, na základě žádosti Moravskoslezského kraje, Správa silnic    
 

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice 
konaného dne 11. července 2012 

 
Zastupitelstvo obce Fryčovice 

9/86 
Schvaluje 
program jednání 9. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 11. 07. 2012  
9/87 
Volí 
návrhovou komisi ve složení: Ing. Zagora Jiří, Ing. Bedrunka Ivan, Ing. Konečný Vratislav  
9/88 
Určuje 
ověřovatele zápisu z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11. 07. 2012: p. Masopust Martin, pí Šmiřáková Miroslava 
9/89 
Neschvaluje 
stanovení průzkumného území Fryčovice I pro průzkum vyhrazeného nerostu černé uhlí v průzkumném území Fryčovice na ploše 6, 47 km2  
 
 
Ing. Roman Pecka                         Ing. Jiří Volný 
místostarosta            starosta 
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Vážení spoluobčané. Píši Vám tento kritický dopis ve svých 87 letech vlastní rukou. Prožívám už 6 režim, proto se domnívám, že 

mohu srovnávat. Ptám se Vás, kdo udělá v tomto státě znovu pořádek? Od svých 15 let jsem poctivě pracoval ve VŽKG strojírně 

plných 45 let po vyučení až do důchodu na jednom pracovišti. Nikdy mi nebylo lhostejné, co se v našem státě děje a není mi to 

lhostejné ani dnes. Vyrůstal jsem v první republice za prezidenta T. G. Masaryka. Naším zákonem bylo „Desatero“, modli se a 

pracuj. Nikdy jsem nevolil cestu, která by byla pro mne snazší, ale tu, kterou jsem považoval za správnou. Dovedl jsem se 

v životě prosadit, aniž by k tomu potřeboval legitimaci KSČ, tak jak to dělali jiní a dnes nás učí demokracii. Když se tvořila první 

polistopadová vláda, bylo nám slibováno, že to bude vláda odborníků. Jaká je ale realita? První Československá republika trva la 

jen 20 let. Za tu dobu vybudoval prezident T. G. Masaryk a Beneš hospodářsky silný a obrany schopný stát. Prezident T. G. 

Masaryk a Beneš žili příkladně skromně, zbytečně neutráceli. O prezidentech, kteří je následovali, se to říci nedá. Za tuto vládu, 

kterou tady máme včetně nejvyšších představitelů, se hluboce „stydím“. Dle mého soudu bylo historickou chybou, že do vedení 

státu se nedostali občané, kteří za nás bojovali se zbraní v ruce. Na východní nebo západní frontě. Mnozí obětovali své životy, 

ale přesto by bylo v čem vybírat, kdyby se chtělo. Byli upřednostněni ti, kteří také bojovali, ale hubou, ne za vlast, ale za svá 

„koryta“. Když jsem vykonával základní vojenskou službu u 11. Tankové brigády v Moravské Třebové v letech 1947 – 1949, 

mluvil jsem s frontovými vojáky, kteří u naší brigády v Moravské Třebové sloužili. Byli to Volyňští Češi, kteří se museli domů 

vracet přes „Duklu“ na Stalinův rozkaz, aby jich přežilo co nejméně. Bohužel ve vládě nebylo pro takové lidi místo. Jak je 

možné, že občané neberou tuto vládu k zodpovědnosti? Když jsem viděl, že to v našem státě nezačíná dobře, obracel jsem se 

na prezidenta svými kritickými dopisy. 1 dopis jsem odeslal 26. 9. 1997. 2 dopis jsem odeslal 21. 2. 1999. 3 dopis jsem odeslal 

17. 11. 2001. Když nastoupili na hrad p. Medek a p. Tigrid, doufal jsem, že se situace změní. Nic se ale nestalo a po několika 

letech z hradu sami odešli. Moc a sláva byla silnější. 4 dopis jsem odeslal 30. 3. 2003, ale to už byl prezidentem V. Klaus. Když se 

dostaly VV do vlády, měly na programu také zrušení senátu a boj s korupcí. Když dostali trafiky, zapadli mezi sobě rovné. 

Občané byli podvedeni. Podle mého soudu, bylo historickou chybou, když zazněl nešťastný výkřik Pražanů na Letenské pláni 

„Havel na hrad“. Když už na hradě byl, prohlásil „nejsme jako oni“. To byl začátek konce Československé republiky a přátelství 

s komunisty navázáno.  Prakticky komunisté zůstali na svých místech. Nespokojenost občanů dosahuje vrcholu. Sám V. Havel 

prohlásil „občané mají blbou náladu“. Prezident NKÚ p. Volejník to nazval „všeobecný bordel“. Je to jen otázkou času, jak 

dlouho ještě tento režim vydrží? Nemá smysl postavit novou vládu ze stávajících členů, kteří víc než 22 let sedí v parlamentu a 

dělají zákony, aby se mohlo beztrestně krást. Pro sebe doživotní imunitu. Zastávají několik placených funkcí. Dle mého soudu je 

třeba urychleně ukončit činnost dosavadní vlády a brát ji k zodpovědnosti. Já jsem nemusel prožívat svůj produktivní věk 

v tomto zrůdném režimu, buď Bohu chvála. Svůj produktivní věk jsem prožil v socialismu za „Dubčeka“, nebylo tu pánů ani 

žebráků. Bohužel komunisté ho nepochopili. Družstevnictví mělo už za první republiky hluboké kořeny. Nebylo všechno špatné, 

špatné bylo to „násilí“. Tento režim se měl jen vylepšit a zůstat. Národní majetek nebyl privatizován, ale „rozkraden“. Třeba 

urychleně předložit k podpisu prezidentovi zákon o majetkovém přiznání. Ti, co se při privatizaci obohatili neoprávněně, 

majetku zbavit. Není třeba komunistickou stranu zakazovat proto, že si to přejí někteří členové ODS, já by měl spíše opačný 

názor. To, že nebyly komunistické zločiny potrestány a nebylo vráceno, co bylo ukradeno, je dle mého soudu zásluhou V. Havla.  

Já bych uvítal, kdyby mi někdo z občanů řekl, čím se zasloužil o stát? Já to nevím. Já jsem na jeho adresu odeslal 3 dopisy, od 

kterých mám kopie. To bylo vše, co jsem mohl udělat. 

                                                         Oldřich Masopust, Fryčovice 

 

Kulturní a školská komise ve Fryčovicích pořádá 

zájezd do ostravského divadla Jiřího Myrona  

na hudební komedii 

SÁZKY Z LÁSKY 
16. listopadu 2012  

18.30 ( odjezd 17.30 ) 

Lístky je možné objednávat u paní Glombíčkové na tel . 722 511 896 
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Dožínky 

V neděli 26. srpna proběhly 10. fryčovické dožínky. Počasí bylo tentokrát poněkud vrtkavé. V noci pršelo, naštěstí lehce, ráno se 

začalo vybírat a podmínky pro konání se upravily. Přesto tím byla ovlivněna účast, která byla o něco nižší než jiné roky. Na 

principu se nic nezměnilo, nejdříve Mše svatá v kostele, potom program na stadiónu. Tradičně se nevybíralo vstupné, jenom 

hlavní cenou nebylo vykrmené prase, ale let horkovzdušným balonem. 

 Režii pokryly prodané losy věcné loterie, do které dodali ceny sponzoři, kterým za ně děkujeme a uvádím jejich 

seznam: 

Beskyd a.s. Fryčovice, Beskydské uzeniny a.s. F-M Ing. Chodura, Bílek Jaroslav – stolařství Fryčovice, Bílková Lucie – květinářství 

Fryčovice, Boček Lumír – pekařství Fryčovice, BORCAD Fryčovice – Ing. Boruta, Český zahrádkářský svaz Fryčovice, DILMAS s r.o. 

Fryčovice – Masopust Břetislav, Galásek Zdeněk Fryčovice, GASTRO nápoje s r.o. Fryčovice, Gregor Vít Fryčovice, Hlavatý Libor –

autoopravna Fryčovice, Ivánek Leoš – autoopravna Fryčovice, KLEMP Fryčovice, Konvičková Pavla – restaurace Sokolka 

Fryčovice, Kozubková Miroslava – chovatelské potřeby Fryčovice, Kuběnová Ludmila – cukrářství Fryčovice, Kublák Jaromír – 

zemědělec Fryčovice, Kublák Karel – zemědělec Fryčovice, Kubláková Alena – AVON Fryčovice, Ing. Jiří Lanča – zemědělec 

Fryčovice, Ing. Kuběna Milan Fryčovice, Matěj Dalibor – zemědělec Brušperk, Mgr. Dostálková Simona Fryčovice, MUDr. 

Mičaník Stanislav Fryčovice, Myslivecké sdružení Fryčovice, Oblastní sdružení ODS Frýdek-Místek, Pokluda Josef – zemědělec 

Fryčovice, Potraviny OVOBRIX Fryčovice, Restaurace „U Richarda“ Rychaltice, Restaurace „U Strakošů“ Rychaltice, ROMALEX 

s r.o. F-M – Alexandr Štefek, Růžová školka Fryčovice, Šteffkovi – zahradní keramika Fryčovice, Štetiarová Anežka Fryčovice, TJ 

Sokol Fryčovice, Volný Michal Fryčovice, Zahraníková Ludmila – cukrářství Vlasta Fryčovice, Žídek – Mičaník, truhlářství 

Fryčovice, Květinářství Sukeníková Fryčovice, Restaurace „Chamrád“ Fryčovice. 

                 Jaromír Kublák 

 
 

 

 

Co se děje u skautů ? 

Výstup na Lysou Horu 

 Před začátkem prázdnin jsme se rozhodli, že zakončíme naši poslední schůzku výšlapem na nějaký vrchol. Vybrali jsme 

si ten nejvyšší, který u nás v Beskydech je, a to vyjít si na Lysou horu. 30.06: naše kroky vedly z vlakového nádraží po turistické 

značce směrem k vrcholu. Počasí nám přálo a cesta utíkala rychle. Občas jsme zalepili na patě nějaký ten puchýř, ale to holt k 

tomu patří. 

Na vrcholu jsme navštívili meteorologickou stanici, kde nám ukázali, jak se 

počasí měří a fungují některé přístroje, které na stanici mají. Pak jsme společně 

opekli párky, trochu si odpočinuli a vyrazili na zpáteční cestu. V cíli jsme každý 

obdrželi diplom za první výstup na Lysou horu a byli spokojeni, že jsme to tak 

dobře zvládli.   JP 
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 Tábor skautského oddílu JELCI Fryčovice 2012 

Už je to tady, už je to tu, nastal nám ten vytoužený den – pro nás 
netrpělivě očekávaný. Den, který nese datum 4. července 2012, je to 
den, kdy jedeme (většinou) poprvé na skautský tábor. A je to úplně 
první skautský tábor našeho oddílu Jelci Fryčovice. 
Sraz jsme měli u fary v 8,30 hodin a po 9 hodině jsme po „smutném“ 
rozloučení s rodiči vyrazili vstříc dobrodružství. Co nás tam čeká? Jaké 
to tam asi bude? Kam to vlastně jedeme? Hlavně ta poslední otázka 
byla pro nás do poslední chvíle nezodpovězená a bylo překvapením, 
KDE bude náš skautský tábor stát. Po nedalekém putování jsme 
dorazili na místo míst, pro nás na 5 dní nejkrásnějších. Stála tam 
krásná chata, před ní postaveno stanové městečko. Měli jsme tam 
všechno, co jsme potřebovali (novou kadibudku, polní sprchu, místo 
na jídlo, velký prostor na hraní a hlavně stožár, na který jsme každé 
ráno vytahovali a večer spouštěli naši českou vlajku s hymnou na rtech). 
 

Aby náš tábor byl jaksepatří, Pirát spolu s Pavli nám připravili celotáborovou hru, 
která nesla hrdý název “Založení osady na řece Ondřejnici, aneb jak to tenkrát 
mohlo asi být“. Hru nám zahájil „Fritz z Hückenwaldu“, oděný v dobovém hávu, 
který nás přivítal a osvětlil s pergamenem v ruce, že budeme budovati maketu 
osady Fryčovice. … „poselstvo Vám bude každého dne posílati pergameny s úkoly, 
za jejichž zvládnutí bude Vám přináležeti odměna“ a to v podobě domečku, 
kostelíka, zvířátek i lány s obilím a pastvin. Než se Fritz s námi rozloučil, byli jsme 
ujištěni, že nás přijde „zkontrolovati“, jak jsme si vedli. A také zdali jsme splnili 
zadané úkoly. A též nám propůjčil svou hůl na „ochranu“ před případnými lapky. 
 

S velkou chutí jsme se pustili do hry a zvládání zadaných úkolů a pilně si budovali ty své „Fryčovice“ !! Při plnění hry jsme museli 
několikrát předvést své schopnosti – svou obratnost, sílu, mrštnost - například při opičí dráze (kterou si zdárně proběhli i 
„Akélové a Velká světluška“), svůj rozum a důvtip jsme použili v úkolech, ve kterých jsme hledali a luštili šifry, a také i svou 
pečlivost, smysl pro krásu při ozdobení našich slavnostních rouch batikou. Poprvé jsme vařili kotlíkovou polévku a 
nezapomenutelné bylo i vaření oběda „v zemním hrnci“ a další a další …. . 
Předposledního dne odpoledne k nám zavítal Fritz, ale my jsme 
byli připraveni – osada Fryčovice byla hotová – připravena 
k jeho zhodnocení. Fritz nám naše „Fryčovice“ zkontroloval, 
zhodnotil a usoudil,  „že jsme hodni slíbené odměny“  - na 
základě indicií jsme pak hledali poklad.  Poslední luštění …. 
hledání …. a podařilo, se! Našli jsme jej, už je náš! Truhla 
obsahovala mapy, sešity pro pokračování se skautskou naukou, 
nějaké praktické drobnosti a něco dobrého na zub. Ale jen 
hrami nebyl naplněn náš tábor, udál se na něm pro nás „důležitý 
okamžik“  – na naší skautské cestě. Všichni jsme složili svůj 
skautský slib. Slibovali jsme při slavnostním „šestihranném 
slibovém ohni“, slibovali jsme k státní vlajce a pro nás všechny i 
s vedoucími to byl velice vzácný okamžik. Po slibu nám byl 
uvázán skautský šátek a připnut slibový odznak – jak jsme byli 
v tu chvíli pyšní, že jsme vstoupili do veliké celosvětové skautské rodiny. 
 
Složení skautského slibu, plnění celotáborové hry, běžné denní setkávání nás všechny zcelilo v dobrý oddíl. Kromě jiného jsme 
se naučili vztyčovat a spouštět vlajku, nástupy a také naslouchat si navzájem, pomáhat si, být k sobě pozorní a ohleduplní! O 
naše hladové žaludky se výborně postaraly Tee-Pee a Teta Jana.   Děkujeme … „Vaše krmě jest hodná veliké pochvaly!“   Bylo to 
moc dobré!  
Poslední noc jsme ukončili bivakováním pod širákem. Byl to pro nás neopakovatelný zážitek, po slavnostním závěrečném ohni 
jsme se uložili ke spánku přímo pod hvězdami. Nu a poslední ráno po snídani nastalo balení, uklízení. Na poslední cestu do 
„civilizace“ jsme se vydali v krojích, již se šátky a odznaky na košilích - užívali jsme si poslední cestu společně – naší společné 
přítomnosti, krojů, přírody … . A zanedlouho jsme byli u fary, kde již na nás čekali rodiče … . 
A celkové zhodnocení našeho tábora? Bylo tam krásně, máme plno nových zážitků a hlavně jsme složili svůj skautský slib. Je 
nám líto, že to tak rychle uběhlo – ale jak to tak už bývá … všechno krásné jednou skončí. U fary jsme se rozloučili s ujištěním, 
že se všichni po prázdninách zase sejdeme, těšíme se, jaký to bude „skautský rok“ a jaký si pro nás vedoucí nachystají program. 
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Na úspěšném průběhu tábora se podíleli a pomáhali - Tee-Pee, Teta Jana, Pirát, Pavli, Jaffar, 
Cvrček, Fritz a jeho rodina a v neposlední řadě  i vedoucí Jana Cenigová a Ondřej. 
 
Zároveň bychom chtěli vyslovit veliké díky VŠEM, kteří nám poskytli ať už hmotné, 
či nehmotné zabezpečení. 
 

DĚKUJEME !!! 
A to jsme MY! 

 

 

  

 

 

Nábor nových dětí do oddílu 
 

 Krásně svítí sluníčko, je nádherné babí léto. Je úterý 11.září 2012. S laskavým svolením paní ředitelky vcházíme do naší 
základní školy. Máme domluven nábor v 1.- 4. třídě. Už jsou tady první dvě třídy. Dětem krátce povídáme o naší činnosti, pak 
jim pouštíme video, na kterém je sestřih jen mála věcí, které se dají u nás zažít. Loučíme se s 1. a 2. třídou. Ve 3. a 4. třídě 
probíhá setkání podobně. Všechny třídy poté zveme    
k faře, kde máme připraveny hry a drobné odměny… 
 
Vážení rodiče, 
 během celoroční práce v úkolech soutěže Cesta časem jsme dosáhli výborného 
bodového hodnocení, a proto si zasloužíme zúčastnit se slavnostního vyhodnocení této 
soutěže v Praze - včera nám přišla mejlem oficiální pozvánka.  
Akce začíná  v sobotu dne 8. 9. 2012  v 10 hodin v ZOO Praha......- takto jsem nedávno 
obesílala rodiče dětí mejlem O tom, že bychom mohli jet do Prahy, nebo se dokonce 
dobře umístit, v to nikdo z nás vedoucích ani nedoufal. Najednou je to tady. I mě mejl 
od hlavní organizátorky Cesty časem velmi překvapil. Přípravy se dělaly za 5 minut 
dvanáct. Rychle obeslat rodiče dětí, vše zjistit, spočítat, vyhotovit dětem skautské 
průkazky...  

Den D je tady. Rodiče dětí jsou vzorní, přivedli děti k faře, kde byl sraz, včas i 
přes to, že to bylo ve 03:15 ráno. Naskládali jsme se do aut a vyrážíme do Svinova na vlak, rychlý přesun a už jedeme vlakem.  
Sotva nasedneme, hned svačím, z čehož mají ostatní velkou radost - jím podle nich vždy a všude a hlavně tam, kde se to 
nesmí...).  Cesta nám ubíhá, děti se postupně probírají a sledují svítání. Povídáme si a zkoušíme scénku, kterou budeme 
předvádět při slavnostním předávání. V Praze jedeme metrem, mnozí z nás poprvé, děti jsou fascinovány jezdícími schody. 
Autobus nás přivezl k ZOO, kde jsme jako první. Potkali jsme se zde s místostarostou Junáka, který i přes svůj věk byl plný elánu 
a optimismu. Když jsem se nad jeho mluvou později zamýšlela, zjistila jsem, že v každé větě řekl něco pozitivního, legračního 
nebo něco, co mě nutí hlouběji se zamyslet. Procházíme branou, zdá se nám, že je tady spousta lidí, později zjišťujeme, že 

branou prošlo více než 12.500 návštěvníků. Kousek od brány je školící centrum, kde 
se budou předávat ceny, už nás uvádějí, usedáme. Napětí v sále je velké. Představuje 
se nám celý tým a v krátkosti jsou shrnuty zadání všech úkolů. Na plátně mezi tím 
sledujeme fotky splněných úkolů od ostatních oddílů, které se účastnily. Nebylo jich 
málo. Naší konkurencí bylo po celý školní rok 59 oddílů. Nebudu vás napínat. Skončili 
jsme na 17. místě. Dostali jsme tašku s dárky a plakát ,který nám bude v klubovně 
onu cestu připomínat. Ještě než jsme si cenu převzali, předvedli jsme naši scénku o 
výstupu na Ivančenu. Měla úspěch. Nevím, co se přihlížejícím líbilo více zda hláška 
,,já chci čůrat,, nebo ,,a už tam budem?,,- děti si totiž chodily odskočit na střídačku a 
neustále se ptaly. Po rozloučení s týmem Cesty časem jsme měli možnost 
prohlédnout si Zoo. Nejvíce nás zaujal cvičený mávající lachtan a také tučňáci. Čekala 

nás ale ještě cesta do centra Prahy. Opět jsme si užili jízdu na jezdících schodech a jízdu metrem. Prošli jsme se po Václavském 
náměstí a po Karlově mostě. Čas nás ale již tlačil více než naše boty. Museli jsme už na vlak. Tentokráte jsme se svezli tramvají 
na Hlavní nádraž, odkud jsme odjeli vlakem na Svinov. Den to byl plný zážitků a sluníčka. Všichni jsme byli rádi, že jsme zase 
doma. A Cesta časem? Komtesa, hlavní organizátorka, všem prozradila, že bude mít pokračování... Tak snad brzy, TP. 
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Celoroční shrnutí činnosti oddílu 
 

 Začali jsme loni v září náborem, pokračovali jednotlivými schůzkami,  až jsme se dopracovali k 1. výpravě Po stopách 
ptáka Ojojáka. Děti pomalu zjišťují, o čem to naše skautování je. Učíme je na schůzkách porozumět nejen skautským věcem - a 
to od historie až po čtení v mapě. Následuje výprava spojená s exkurzí do moštárny. Další schůzka je na pile ve Fryčovicích, 
ostatní schůzky máme buďto na faře, nebo se procházíme po okolí a sbíráme vše, co nám podzim přichystal. Už je prosinec a 
my k nám zveme old skauty z Polanky nad Odrou, povídáme si o tom, jaké to bylo ,,tenkrát,,. Vyrábíme svíčníky, sbíráme starý 
papír. Účastníme se Mikulášské nadílky při celostřediskové akci v Kozlovicích, roznášíme Betlémské světlo do kostela a lidem 
domů. Pomáháme při celostátní tříkrálové sbírce. V novém roce schůzky rychle utíkají, vyrábíme si každý svou KPZ - krabičku 
poslední záchrany a jiné věci. Je tu jaro a vyrážíme na Ivančenu a do ZOO Ostrava, kde adoptujeme levharta. Začínáme se těšit 
na tábor, který se pomalu blíží spolu s koncem školního roku. Čekání nám zkrátí návštěvy v místním bazénu a nevšední schůzky.  
Zkoušeli jsme, jak nám jde stanování - prozatím jsme si jen cvičně postavili stany, o pár týdnů později jsme se prošli v 
Hukvaldské oboře a pod stany skutečně přespali. Máme tu konec školního roku, kterým nás provázela nejen soutěž Cesta 
časem. Jdeme na Lysou a pár dní na to už jsme na táboře..... Ten první skautský rok nám i dětem rychle utekl a už jsme začali 
rok druhý. Máme za sebou nábor a 1. společnou schůzku. Věřím,  že se bude nám i dětem opět dařit. Rok nám rychle utekl a já 
děkuji všem, co se se mnou na vedení podílejí a pomáhají.) 
Také děkuji touto cestou za nezištnou pomoc mnoha lidem, kteří si nepřejí být jmenováni. Vaše pomoc a vstřícnost nám 
pomáhá a velmi si jí vážíme. 
 

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. 

 

 

Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice. 

 Nadcházející období podzimu ukáže, jak se zahrádkáři i ostatní občané na svých zahrádkách vypořádali s nepříznivými 
podmínkami přírody pro docílení bohaté a zdravé úrody. Pozdní jarní mrazíky lokálně znehodnotily, ne-li přímo zničily 
převážnou část nasazených plodů ovoce, letní sucho si také vzalo svůj podíl a následující vlhké období zapříčinilo další 
znehodnocení úsilí zahrádkáře četným výskytem fungicidních chorob. Naštěstí se nejednalo o celoplošné nepříznivé podmínky, 
takže se již v srpnu otevřely dveře nově opravené moštárny pro první zájemce o zpracování jablek. Pro zájemce připomínáme 
základní pokyny pro zákazníky moštárny: 
 

A. Bezpečnostní opatření 
Všichni zákazníci a jejich doprovod jsou povinni během pobytu v moštárně zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit jejich 
bezpečnost a bezpečnost obsluhy, zejména: 
1. Zákazník včetně doprovodu je povinen dbát pokynů obsluhy. 
2. Zákazník vstupuje do pracovního prostoru na pokyn obsluhy. 
3. Děti do 15 let NEVSTUPUJÍ do pracovního prostoru! 

 
B. Spoluúčast zákazníka: 
1. Zákazník spolu s obsluhou zváží ovoce. 
2. Spolu s obsluhou zvedá ovoce na násypný stůl. 
3. Nabírá drť do kbelíků. 
4. Odebírá kýble moštu a nalévá do vlastních nádob. 
5. Odebírá výlisky a ukládá je do vlastních obalů. 

 
C. Ostatní: 
1. Obsluha si vyhrazuje právo odmítnout zpracování špinavého a nahnilého ovoce. 
2. Zákazník zodpovídá za kvalitu dovezeného ovoce, aby nebylo špinavé, nahnilé a nebyly v něm předměty, které by 

poškodily zařízení (dráty, hřeby, dřevo, kameny apod.) 
3. Před odchodem z moštárny si zákazník zkontroluje své věci, zda něco nezapomněl. 

 
Moštujeme každou sobotu. A pro přebytky jablek, které nezmoštujete, je připraven opět výkup pro zpracovatelskou firmu. 

 Pro obzvláště vydařené výpěstky je podzim obdobím pro organizování výstav. Ta nejbližší je ke zhlédnutí na Černé 

louce v Ostravě 5.-7.10. 2012. I naše ZO se zúčastní dodáním vzorků a pomocí s instalací v expozici SOPO (Sdružení obcí povodí 

Ondřejnice). V tomto čase je připravena i výstava družební organizace zahrádkárou ve Stráňavách ve SR. I tam vytvoříme vlastní 

expozici s odbornou přednáškou př. Ing. Štefka pro slovenské přátele.   

 

http://www.skauti.frycovice.sweb.cz/
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 Pro Fryčovické zahrádkáře je ovšem nejdůležitější výstava vlastní, kterou připravíme ve dnech 26. – 29. 10. 2012. Jako 

tradičně bude pro zpestření a poutavost připraven doprovodný program výstavy. Kromě každoroční soutěže „O fryčovické 

jablko roku „ budou moci návštěvníci vidět i expozici včelařů, kterou organizuje p. Sojka s paní. Bude možno shlédnout skleněný 

úl pro studium života včelstva, oblek včelaře a okusit pravou medovinu. Nebudou chybět umělecké fotografie p. Opluštila a     

p. Kyrše, předvedení drátenického umění p. Kopcové a prodej okrasných rostlin, skalniček i okrasné bižuterie. Zajištěn bude 

rovněž prodej hnojiv, ochranných prostředků i drobných pomůcek zahrádkáře. Celkový dojem výstavy umocní samozřejmě 

ruční práce dětí fryčovické MŠ a ZŠ. Samozřejmě bude pro návštěvníky připraveno i občerstvení s chutnými koláčky. Věříme, že 

letošní atraktivní výstava přiláká nejširší veřejnost nejen z Fryčovic, ale i širokého okolí. 

Ke společným akcím zve všechny občany výbor ZO. 

                                                                                                                                    Zpracoval Ing. Jaromír Ferdian  

 

Plán činnosti KS ve Fryčovicích na září až prosinec 2012 

Datum Akce 

5.září Přátelské posezení v KS 

13.září Cyklovyjížďka – trasu si zvolí účastníci, sraz: KS v 11.00 hod 

19.září Křeslo pro hosta – Mgr. Michal Kalman, Jižní Afrika – Kambodža, KS v 15.30 hod 

26.září Přátelské posezení v KS 

2.října Jednodenní zájezd Vítkovice – Marlenka Frýdek-Místek 

3.října Zájmová činnost v KS 

10.října Triatlon – p. Adamovský Kamil, KS v 15.30 hod. 

18.října Cyklovyjížďka – trasu si zvolí účastníci, sraz KS v 11.00 hod. 

24.října Přátelské posezení v KS 

31.října Zájmová činnost v KS 

7.listopadu Křeslo pro hosta – p. Milan Šmiřák ml., Norsko, KS v 15.30 hod. 

14.listopadu Zájmová činnost v KS 

21.listopadu Přátelské posezení v KS 

28.listopadu Přátelské posezení v KS 

5.prosince Přátelské posezení v KS 

12.prosince Předvánoční posezení v KS u stromečku 

12.prosince Vycházka do Zámrklí a zpět do KS, sraz KS ve 13.30 hod. 

19.prosince Zájmová činnost v KS 

28.prosince Předsilvestrovské posezení v KS – 15.30 hod. 
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BORCAD – místní firma s 20-ti letou tradicí a světovou působností 
 
 

Když se v roce 1998 stěhovala firma BORCAD natrvalo do svého nového sídla ve Fryčovicích, měla 25 zaměstnanců a 
velké ambice, které se dlouhodobě daří naplňovat. Dnes má BORCAD zaměstnanců 140, své produkty exportuje do 
42 zemí světa a patří mezi nejinovativnější firmy v oboru. S jejími výrobky se může bez nadsázky setkat téměř každý, 
např. v porodních sálech nemocnic nebo ve vlacích Českých drah či Deutsche Bahn a dalších. Naše sedadla 
z českého Pendolina si dokonce zahrála ve filmu s Jamesem Bondem! Jako místní firma s dvacetiletou tradicí si 
vážíme práce místních obyvatel a víme, že jejich znalosti patří k tomu nejcennějšímu kapitálu firmy.  
 
Naše produktové portfolio nám umožňuje zachovávat ekonomickou stabilitu i v případě výkyvů v jednotlivých 
segmentech naší činnosti. Jsme firma zabývající se vývojem, výrobou a prodejem zdravotnické techniky a 
komponentů pro osobní železniční dopravu. Ve zdravotní technice se zaměřujeme na výrobu porodních postelí, 
gynekologických, transportních a dialyzačních křesel. Současně také disponujeme komplexním sortimentem pro 
interiéry osobních vlaků. Regionální sedadla dodáváme mimo jiné do vlaků obsluhujících všechna významná 
moskevská letiště, podílíme se na dodávkách pro dějiště zimních olympijských her 2014 v Soči. V minulosti jsme 
získali několik designérských ocenění a tím nejvýznamnějším byla celosvětově uznávaná cena Red dot Design pro 
gynekologickou ordinaci GRACIE a pro sedadlo Comfort (dnes např. ve vlacích Leo Express). Více informací o našich 
produktech získáte na firemních webových stránkách www.borcad.cz. 
 
Čím tedy BORCAD je a čím není? Není montovnou, která se po ukončení výhodných pobídek od státu odstěhuje 
z dané lokality a nechá za sebou zástupy nezaměstnaných. Naopak – jsme jedineční s celosvětovou působností. Díky 
tomu se stále učíme od našich partnerů a ve vysoce konkurenčním prostředí nechceme jen „přežít“, chceme být 
nejlepší.  
 
Čím BORCAD naopak je? Je to firma s příběhem, ve které oceníte přátelské a vstřícné pracovní prostředí. U nás se 
neztratíte tak jako u velkých korporací, nejste anonymním kolečkem bez možnosti vlastního názoru a růstu. 
Motivovaným lidem s pozitivním přístupem nabízíme možnost seberealizace s vysokou mírou autonomie a 
odpovědností. Hledáme zejména technicky vzdělané pracovníky, strojaře, konstruktéry, ale také komunikativní 
obchodníky a nákupčí, vysoce kvalifikované dělníky.  
Pokud máte zájem s námi spolupracovat, kontaktujte nás přímo na personalista@borcad.cz, sledujte nabídku 
volných pracovních míst na stránkách www.borcad.cz, nebo na specializovaných webech www.jobs.cz a 
www.prace.cz.     

 
 

 

 

 

http://www.borcad.cz/
mailto:personalista@borcad.cz
http://www.borcad.cz/
http://www.jobs.cz/
http://www.prace.cz/
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ZDRAVOTNÍ EDUKACE s tématem: 
 
 „ Pohyb - nezbytná součást péče o naše zdraví “ 
 
             O pohybu je známé, že má pozitivní vliv na naše zdraví. Každý z nás si občas najde výmluvu, aby s cvičením nemusel 
začít, aby na cvičení neměl čas. Vědeckými studiemi je prokázán pozitivní vliv pohybu na psychickou i fyzickou pohodu člověka, 
obzvláště v dnešní uspěchané době. Pravidelné sportování má blahodárný vliv na stavbu těla, bojuje proti stresu a zároveň 
přispívá k lepší náladě a pozitivnějšímu pohledu člověka na život. Pokud máte problém s nadváhou, je třeba si v první řadě 
uvědomit, že vaše klouby velmi trpí, bojují celé dny a roky s vaší hmotností. Mnoho z nás, kteří máme nadváhu, zdravotní 
problémy různého charakteru nebo nás pohyb prostě nebaví, nevíme jak začít s pohybem a máme obavy, které jsou pro nás 
bariérou k pohybové aktivitě. K nejčastějším barierám pro ženy a muže patří pohodlnost, nevhodné zorganizování dne, 
ostýchavost před ostatními, obavy z nezvládnutí pohybové aktivity, finanční výdaje a můžeme jmenovat spoustu dalších. Dnes 
si představíme jednoduchý recept, jak se můžeme uvedených zábran zbavit a dostat se do lepší fyzické kondice. Recept, který 
zvládne každý z nás. 
              První naší radou je „nebojte se začít v každém věku a s jakoukoliv hmotností “. Pokud máte významné zdravotní 
potíže, konzultujte svůj zdravotní stav s odborníkem, který Vám pomůže s výběrem vhodné pohybové aktivity - nejlépe 
s individuálním přístupem.           Druhá naše rada zní „nedávejte si nesmyslné cíle“, zpočátku se pokuste cvičit minimálně 2 x 
30 minut týdně a vyberte si přirozenou formu pohybu jako cyklistika, plavání, rychlou chůzi, nejlépe v přírodě a za každého 
ročního období.  
              Zejména s blížícím se podzimem je ideální období pro zahájení fenoménu dnešní doby Nordic Walkingu. Jde o ideální 
pohybovou aktivitu, kde dosáhnete mírně zvýšené tepové frekvence, která je důležitá pro likvidaci tuků. Je důležité, abyste 
věděli, že při výrazně namáhavém cvičení (posilovna, spinning, rychlý běh, ale i náročný aerobik a zumba) spalujete pouze cukry 
a jejich zásobní formy. Nordic Walking je pohybový program, který se skládá ze střídající se rychlé a pomalé chůze se 
speciálními odlehčenými holemi v přírodním terénu. V rámci lekcí Nordic Walkingu se provádí posilování všech svalových 
skupin, strečink, dechová gymnastika, nácvik správného držení těla, zahrnuje i školu prevence bolesti zad. Před zahájením 
Nordic Walkingu je důležité se seznámit s jeho technikou a metodikou, abychom předešli špatným pohybovým stereotypům a 
nedosáhli opaku příznivých účinků. Mnoho z nás si totiž Nordic Walking zaměňuje s turistickou chůzi, kde se používají odlišné 
tzv. turistické hole, které plní převážně funkci odlehčení a opory. Nordic Walking je dynamický pohyb, tzv. severská chůze na 
čerstvém vzduchu, který podporuje srdeční činnost, aktivuje metabolismus tuků, snižuje náchylnost k infekcím, brání 
osteoporóze, vhodný pro všechny věkové kategorie mužů i žen. 
 
                                                                                                                                      Autor: Mgr. Simona Lipovská 
                                                                               Kontakt pro tématicky zaměřené dotazy: simona.lipovska@volny.cz 
                                                                                                                          www.zdravi-estetika.cz,Tel: 603 588 092 
 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů Fryčovice 
pořádá již tradiční 

 

MAŠKARNÍ PLES 
 

17. LISTOPADU 2012 
v kulturním sále Obecního domu Fryčovice 

do 19. hod. 
Hraje Vláďa Holub 

Cena 200 Kč 
VSTUP JEN V MASKÁCH 

Srdečně zvou hasiči 
 

mailto:simona.lipovska@volny.cz
http://www.zdravi-estetika.cz/
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Září 
Jaroslav Seifert 

 
Košíky už jsou vrchovaté, 

vy na květy však vzpomínáte, 
když rozpukly a zrůžověly 

a přiletěly první včely. 
Ta tam je křehká krása jejich, 

žebříky vidíš po alejích. 
Na drátě, který teskně zpívá, 

vlaštovka sedí zimomřivá 
a déšť jí stéká po fráčku. 
Je září, měsíc pasáčků. 

 
3. září 2012 – první pracovní den školního roku 2012/2013. Do školních lavic usedlo 188 dětí, z toho 19 prvňáčků. Školní 
prostředí už pro ně nebylo nové, protože během přestavby byla MŠ umístěna v budově ZŠ. Nová ale byla jejich třída, nová byla 
paní učitelka. Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnili nejen žáci a jejich učitelé, ale i rodiče, v krátkém projevu 
vystoupil pan starosta Ing. Jiří Volný a za SR řekla několik slov paní Gabriela Kleinová. Po ukončení oficiální části se všichni 
rozešli do opravených, nově vymalovaných a vyzdobených tříd. Školní rok začal. Během měsíce září již některé třídy absolvovaly 
pobytové akce – 1. třída adaptační pobyt na Morávce, na Morávku zamířili na třídenní pobyt i žáci 2. a 3. třídy. Všichni šesťáci a 
sedmáci plus část žáků osmé třídy prožili tři dny na Malé Morávce, kde se v rámci projektu Technika nás baví zúčastnili 
třídenního workshopu – vyzkoušeli svou zručnost v oblasti elektro a stavebnictví. A co nás čeká? Kromě získávání nových 
znalostí a dovedností i návštěvy divadelních či filmových představení, exkurze, besedy, projektové dny, někteří absolvují 
lyžařský výcvik, ti nejstarší odjedou na cyklovodácký kurz, budeme mít karneval, oslavíme Den dětí…..  
Věřím, že se nám vše vydaří. 
       Mgr. Alexandra Filarová, řed. školy 

 

 

U nás v nové školičce… 
 
     V pátek 31. 8. 2012 byla za hojné účasti veřejnosti 
slavnostně otevřena naše nově zrekonstruovaná MŠ. 
     Díky profesionalitě, obětavosti a odborné pomoci 
ing. Dagmar Jiskrové získal OÚ ve Fryčovicích dotace 
na projekty „Blíž přírodě, blíž světu“ a „Revitalizace 
zahrady MŠ Fryčovice“ a zároveň se podílel i na jejich 
spolufinancování. 
     Na základě první dotace byla provedena oprava 
budovy – střecha, zateplení, fasáda – dále topení, 
podlahové krytiny a rekonstrukce koupelen a WC ve 
dvou třídách. Rovněž byla dovybavena kuchyně, 
přípravny jídla a částečně i nábytek ve třídách. 
     Rekonstrukce koupelen a změna organizace 
umožnila navýšení počtu dětí v MŠ.  
Od 1. 9. 2012 je kapacita MŠ 70 dětí, které jsou ve věku od 3 do 7 let. Tvoří ji tři třídy – „Kuřátka“, „Berušky“ a „Delfínci“. Stará 
se o ně devět zaměstnankyň. 
     Druhý projekt umožnil opravu oplocení MŠ, rozšíření parkoviště, vybudování nového přístřešku na kola, opravy pískovišť, 
dopravního hřiště, terasy a pryžové plochy s novými herními prvky – lanová věž, hrazdy, kolotoče. 
     V současné době se dokončuje ozelenění – výsadba nových stromů, keřů, úprava travnatých ploch. 
     Při příchodu k naší školičce nás vítá nádherné smějící se sluníčko s beruškou a duhou na fasádě budovy. To nás inspirovalo ke 
změně názvu MŠ.  
31. 8. 2012 skončila éra MŠ „Klubíčko“ a od 1. 9. 2012 má naše školička název MŠ „Sluníčko“. 
 
     Věříme, že jeho paprsky nám budou svítit na cestu a zahřívat nás po celý rok a naše děti budou spokojené a usměvavé jako 
to sluníčko… 
 
                                                                                Hezké podzimní dny všem přejí 
                                                                                děti a zaměstnanci MŠ „Sluníčko“ 
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100 let TJ Sokol Fryčovice 
TJ Sokol Fryčovice oslavil v letošním roce 100 let od svého vzniku. Oslavy proběhly dne 23.června 2012 na hřišti TJ Sokol 
Fryčovice. Doprovodnými akcemi těchto oslav byl mezinárodní turnaj ve fotbale v žákovské kategorii - "Memoriál Miloše 
Kubláka". Odpolední hodiny byly vyhrazeny kulturně sportovnímu bloku, který probíhal na hřišti TJ Sokol Fryčovice. V programu 
vystoupili žáci MŠ Fryčovice, žáci ZŠ Fryčovice, členové TJ Sokol Fryčovice, SDH Fryčovice. Na umělém kurtu proběhl přátelský 
volejbalový zápas. Diváci si mohli prohlédnout auto, které se zúčastnilo slavné rallye Paříž – Dakar, prohlédnout techniku, 
kterou představilo místní SDH. Oslavy byly zakončeny ve večerních hodinách koncertem Jardy Hypochondra a taneční zábavou  
skupiny REZON. K příležitosti těchto oslav byla vydána knižní publikace, která mapuje 100 let TJ Sokol Fryčovice. Výbor TJ Sokol 
Fryčovice děkuje NADACI OKD za pomoc při realizaci těchto oslav. 

Při předložení letáku sleva 10% do konce roku 2012.  

Sleva se nevztahuje na kurzy. 
Nově zahájen prodej ručně pletených a háčkovaných podzimních i zimních dámských a dětských čepic, baretů, šál i nákrčníků. 
Chcete oživit svůj podzimní šatník nebo už přemýšlíte nad vhodným vánočním či jiným dárkem? Také u nás najdete náušnice, 

náhrdelníky, náramky, drobné bižuterní zboží  jako nitě, knoflíky, jehly, háčky, jehlice, příze. Pro  tvořivé ruce nabízíme korálky, 
návlekový materiál, komponenty. 

Plánované kurzy: 
13.10.2012 Pletení z papíru - košík, cena 180,- Kč  

20.10.2012 Šperk – šitá kulička, cena 170,- Kč 
9.11.2012 (popř. 16.11.2012  bude upřesněno) Malování na hedvábí, od 16:00 – 19:00 hodin, cena 290,- 

10.11.2012 Základy FIMO, cena 190,- Kč 
24.11.2012 Šperk – spona do vlasů obšitá korálky,  180,-Kč 

1.12.2012  Pletení z papíru – stromek a anděl, cena 190,- Kč 
15.12.2012 Základy výroby náušnic i pro děti, cena 145,- Kč 

Kurzy se konají přímo v krámku Fantazie, Fryčovice 92 (vedle hřiště). Začátek kurzů je ve 14:00 hodin, doba ukončení je asi 
v 16:00 hodin, může být později, maximální počet účastníků 5-6. V případě velkého zájmu  o daný kurz se pokusím zajistit další 

termín.  
JE NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM buď osobně v krámku nebo prostřednictvím e-mailu katerina.matuskovaiv@seznam.cz. 

Záloha na kurz činí 100,- Kč. 
Provozní doba: Út, Čt 15:00 – 17:00 hod. So 8:30 – 11:00 hod. 

 
Fryčovický zpravodaj č.3/2012 

Redakční rada nezodpovídá za obsah článků, 
které jsou podepsány. 

Inzerci dodávejte ve formátech: DOC, XLS, PDF, JPG. 
Velikost obrázků: A4 na výšku, A5 na šířku a A6 na výšku 

- v jiných formátech inzerce nebude vytištěna! 
Příspěvky do zpravodaje dodávejte na adresu: 

Obecní úřad Fryčovice, 739 45 Fryčovice nebo případně posílejte na adresu: 
podatelna@frycovice.cz nebo vrata.konecny@seznam.cz 
Informace na tel.č. 603/99 66 44  Ing. Vratislav Konečný. 

Uzávěrka č.4/2012  je: 26.11.2012 

mailto:katerina.matuskovaiv@seznam.cz
mailto:vrata.konecny@seznam.cz
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Nestačíte splácet? Přerostly Vám dluhy 
přes hlavu a nevíte jak dál? Jedinou 

legální cestou k oddlužení je insolvenční 
řízení.  

 
Provedeme vás spolehlivě, rychle a levně. 

ODDLUŽENÍ soudem - POVOLENÍM 
SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE na 5 let, 

může vám být odpuštěno až 70% dluhů. 
 
 

Zdarma zhodnotím a poradím ve Vaši situaci. Diskrétní 
jednání. 

Správa konkurzních podstat, pohledávek, závazků, 
likvidace firem 

 

Ing. Daniel Cigánek 
604 937 105, abivia-ostrava-fm@email.cz 

 
 
 
 

DANMARK, s.r.o., Borošínská 942, 
Brušperk,Kancelář -  budova Ostravia,a. 

s., 28.října 150/2663,  
Ostrava-Mariánské Hory 

(vedle OC FUTURUM) 
 

mailto:abivia-ostrava-fm@email.cz
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AUTOSERVIS 
LIBOR HLAVATÝ NABÍZÍ: 

 
OPRAVY OSOBNÍCH, DODÁVKOVÝCH A 

NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ 

 
MONTÁŽ TAŽNÝCH ZAŘÍZENÍ, CERTIFIKÁT 

HOOK CZ S.R.O. 
 

SEŘÍZENÍ GEOMETRIE VOZIDEL 
 

PŘÍPRAVY VOZŮ NA T. K. A PROVEDENÍ KONTROLY 
 

PRODEJ A ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ A BATERIÍ 
 

VÝMĚNY OLEJŮ, OPRAVY PODVOZKŮ, BRZD A 
AGREGÁTŮ VOZIDEL 

 
OPRAVY ZEMĚDĚLSKÉ A ZAHRADNÍ TECHNIKY 

 
VŠE NAJDETE V AREÁLU BÝVALÉHO 
ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA /POD 

TECHNOSVAREM/ 
TELEFON: 603105788/ 603463706/ 558668262 

E-MAIL: hlavaty.auto@seznam.cz 

 

Bytový textil 
Zdenka Červenková 

 
 

Záclony, závěsy, polštářky, 
ubrusy, 

prostírání, opravy, aj. 
 

Srdečně Vás zvu na otevření obchůdku 
v areálu 

 firmy Stross  
(druhá polovina objektu vedle květinářství)  

 

dne 1.11.2012 
 

Otevírací doba je každý den od 13 – 17 hodin 
nebo na objednávku na čísle 608 612 299. 


