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Vážení občané, 

jsme na konci letošního roku 2012, kdy Vánoce jsou za dveřmi a většinu z nás již zaměstnávají neklidné 

přípravy na blížící se svátky klidu a pohody. V průběhu již uplynulého roku  jste jistě sledovali a hodnotili 

práce, které byly v obci provedeny. Největší investiční akcí byla rekonstrukce budovy mateřské školy. 

Původní objekt tvořila budova postavená v roce 1959 a její přístavba z roku 1975. Po rekonstrukci vznikla 

z bývalé šedivé budovy nová mateřská škola, která zaujme každého svou fasádou i vnitřním interiérem. 

Dále byla provedena rekonstrukce zahrady a rozšířeného parkoviště. Celkové vynaložené náklady na tuto 

rekonstrukci byly 9.670.000,- Kč, z toho předpokládaná dotace bude 8.140.000,- Kč. Opravena byla cesta, 

která vede kolem lesa Zámrklí. Náklady na opravu této cesty byly uhrazeny z dotace firmy OKD, a.s., Důl 

Paskov. I v letošním roce pokračovala výsadba nových stromů. Na náklady Moravskoslezského kraje byla 

konečně opravena dlouho kritizována komunikace č. 486 procházející naší obcí. Povodí Odry, s.p. provedlo 

opravy koryta řeky Ondřejnice. V listopadu firma SmVaK Ostarava a.s. začala rekonstrukci hlavního 

vodovodního řadu. Tyto práce budou v příštím roce pokračovat. Nejnákladnější stavba, kterou je stavba 

obecní kanalizace, zahájena v letošním roce nebyla. Avizovaný termín zahájení prací měl být v září 

letošního roku. Po doplnění a přezkoumání všech požadavků Státního fondu životního prostředí 

předpokládáme termín podepsání smlouvy o dotaci v únoru 2013 a zahájení prací v březnu. Finančně 

nejnákladnější stavba v naší obci v předpokládané výši 140 mil. Kč bude realizována po dobu dvou let.  

Čeká nás náročné období, které bude vyžadovat od každého velkou míru tolerance a pochopení toho, že 

budeme po určitou dobu někteří více, jiní méně, stavbou omezováni. Všem občanům přeji spolu se 

zaměstnanci obecního úřadu příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví do roku 2013. 

Ing. Jiří Volný starosta 

 

 

MO ČSSD Fryčovice děkuje voličům za účast a projevenou důvěru 

v krajských volbách. Všem občanům přejeme hezké a pohodové Vánoce, 

veselého Silvestra a do nového roku 2013 hodně štěstí, zdraví a osobních 

úspěchů. 

                                                                                                                                

Výbor MO ČSSD Fryčovice 
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Termíny svozu odpadů v roce 2013 

Budou zajištěny takto: 

svozy komunálního odpadu vždy ve čtvrtek 

 horní konec obce v lichý týden 

 dolní konec obce v sudý týden  
svozy pytlů s plastem vždy v pondělí: 04.02., 15.4., 10.06., 05.08., 14.10., 09.12. 2013 
svozy skla 1x za měsíc – vždy poslední týden v měsíci 
 
svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu:   

 sobota 13.04.2013 

 sobota 12.10.2013  
Sběr velkoobjemového odpadu bude probíhat dle časového harmonogramu do popelářských KUKA vozů od 8:00 do 
12:30. 
Sběr nebezpečného odpadu bude ve stejném termínu probíhat od 8.00 – 12.30 hodin do kontejnerů umístěných před 
památníkem u budovy obecního úřadu. 
 
 
Vítání občánků 

V sobotu 3. listopadu 2012 jsme slavnostně přivítali na letos již druhém vítání do života 11 nejmenší fryčovických 

občánků – 6 děvčat: Amálii Mičaníkovou, Kamilu Nevludovou, Rozálii Konečnou, Elen Ivánkovou, Loru Koláčkovou, 

Vanesu Konvičkovou a 5 chlapců: Mikuláše Dryjáka, Sebastiána Mičaníka, Jakuba Nevěřila, Matěje Nevluda a Adama 

Bužka. 

V programu vystoupily se svým krásným pásmem písniček a říkanek děti z mateřské školy. Obec Fryčovice připravila 

pro každé nově narozené dítě částku 5.000,- Kč  a pro maminku kytičku. Tašky plné dárečků dětem věnovala Lékárna  

U Sv. Jiří.  

Bc. Kateřina Matušková     
 
 
Setkání s důchodci 

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

s důchodci. Toto již tradiční přátelské posezení se konalo v pátek 26. října 2012 v Kulturním sále Obecního domu ve 

Fryčovicích. Všechny přítomné přivítala předsedkyně komise sociální a občanských záležitostí Ing. Dana Kokešová a 

místostarosta obce Ing. Roman Pecka, který informoval o již uskutečněných i plánovaných investičních akcích. 

V programu vystoupily děti z mateřské školy, zazpívala Natálie Podškubková a na saxofon zahrála Markéta 

Chamrádová. V průběhu večera k tanci i poslechu hrála Dechová hudba Fryčovice. Pro všechny přítomné bylo 

připraveno malé pohoštění a bohatá tombola. Ceny do tomboly věnovaly firmy: T-Metal, VKUS-BUSTAN, Beskyd 

Fryčovice a.s., Borcad CZ, Beskydské uzeniny Chodura, Vítkovice Tours, pekárna Boček, MUDr. Mičaník, FRYMM, 

Stross engineering, Dilmas, chovatelské potřeby paní Kozubková, Technosvár, p. Filipec – růže, Inpros, potraviny 

Pajonk, potraviny OVOBRIX, Gastro nápoje, Ing. Lanča Jiří, Ing. Lanča Milan, Kalma, Hasičská pojišťovna, restaurace 

Sokolka, restaurace Chamrád, Lékárna U Sv. Jiří, cukrárna paní Zahradníková, zemědělská farma p. Kublák, květiny 

Lucie, Kreativní krámek Fantazie, Veselá zahrada - Radmila Šteffková a Milada Šteffková, Manikúra, pedikúra – p. 

Ličková, kadeřnictví Sylvia, autoservis Hlavatý. Všem výše uvedeným firmám děkujeme a na další setkání s důchodci 

se těšíme opět v příštím roce na podzim. 

Bc. Kateřina Matušková   
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Změna úředních hodin v době vánočních svátků 
Oznamujeme občanům, že v pondělí 31.12.2012 bude Obecní úřad z provozních důvodů uzavřen.    
 
 

Druhá část projektu „Chuť bez hranic“ 

I v druhé polovině roku probíhal polsko-český projekt „Chuť bez hranic“, kterého jsme se zúčastnili v obci 

Mszana (Polsko) a také v naší obci, kde se odehrála dvě setkání z tohoto projektu. Celkem proběhla čtyři 

polsko-česká setkání, na kterých se mohli účastníci seznámit nejen s gastronomií, ale i kulturními a 

společenskými zvyky našich krajin. 

Dne 8. 7. 2012 se uskutečnila akce pod názvem „Léto v plném proudu“, na kterém byli hlavními aktéry i 

naši hasiči. Jelikož se v našich zemích (Polsku i Česku) v létě hodně a rádo griluje, zaměření bylo 

předurčeno. Hasiči se zúčastnili soutěže o nejchutnější steak. Jídlo bylo připravováno na grilu a konkurence 

byla opravdu velká. Odborná porota, ve které zasedl i náš zástupce Ing. Kavka, neměla lehké rozhodování, 

kromě chuti se hodnotil i vzhled jídla. Ale i přes tuto velkou konkurenci naši kuchaři obstáli a skončili na 

třetím místě. 

Z gastronomické stránky byly podávány různé masové, ale i nemasové speciality na grilu. Jednou ze 

specialit byl i opékaný banán. O dřívější zakončení celé akce se postaralo počasí, kdy začalo silně pršet, ale i 

tak se to povedlo. 

Jednou z akcí tohoto projektu, která se uskutečnila u nás 25. 8. 2012 s pracovním názvem „Kouzlo 

podzimu“, měla velice kladný ohlas u našich partnerů z Polska. K jídlu byly připraveny speciality, které se 

vážou k podzimu a lovecké sezóně jako například jelenec na smetaně, divočák s knedlíkem a zelím a jelení 

guláš. Naši polští kolegové si připravili tradiční bramborové placky, které podle fronty, která se vytvořila, 

musely chutnat. O kulturní zážitek se postarala dechová hudba Fryčovice a také skupina sokolníků, kteří 

předvedli svoje umění. 

Za zdárný průběh a realizaci celé této akce je zapotřebí poděkovat Mysliveckému sdružení Fryčovice. 

Druhým setkáním, které se událo v naší obci bylo dne 6. 10. 2012 „Hřibobraní“. Dlouho jsme tento termín 

odkládali z důvodu nepříznivého počasí, houby vůbec nerostly. S přípravou této akce nám pomohli hasiči, 

kteří připravili posezení u hájenky, kde se podával teplý čaj a od které začali houbaři hledat houby. I přesto, 

že naši polští kolegové měli zpoždění, byli houbaři vcelku úspěšní. Po tříhodinovém hledání byl pro houbaře 

připraven oběd, kde se podávaly pokrmy s hub. Počasí bylo nádherné a nálada fantastická. 

Posledním setkáním v tomto roce bylo dne 10.11.2012 „Slezské posezení“, které se odehrálo v družební obci 

Mszana. Již tradičně byl pro nás přistaven autobus, který nás dovezl na místo konání, kterým byl kulturní sál 

v Mszaně. Program byl vtipně připraven. V úvodu každý zúčastněný dostal zpěvník, kde část písniček byla 

v polštině a část v češtině. Když se začalo zpívat, bylo zajímavé, jak se obě strany vypořádaly s nástrahami 

těchto dvou jazyků.  Po pěveckém výkonu následovalo vědomostní klání, kde proti sobě nastoupila družstva 

z Mszany a Fryčovic. Po každém úkolu si vítězné družstvo vytočilo počet bodů na kole štěstí. Součet 

dosažených bodů za jednotlivé úkoly se sečetl a zvítězilo družstvo s větším počtem bodů. Vítězem se stalo 

družstvo z Fryčovic, ale co je důležité, všichni se velice dobře bavili. K dobré náladě přispěla i přichystaná 

jídla jako například vařené uzené kolínko se šťouchanými brambory a tradiční bigos. Jak nám bylo 

vysvětleno, právě tyto pokrmy jsou tradičně připravovány na tato posezení. 
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V rámci projektu nás ještě čeká v březnu 2013 promo akce na podporu publikace „Fryčovice-Mszana, Chuť 

bez hranic“. V této knize budou recepty všech jídel, která byla prezentována v rámci celého projektu, a 

budou jak v jazyce polském, tak v jazyce českém.  

Závěrem bych chtěl všem, co se podíleli na přípravě tohoto projektu, poděkovat a taktéž patří poděkování 

účastníkům jednotlivých akcí projektu.  

                                                                                       Ing. Roman Pecka 

                                                                                           místostarosta  

 

Léto v plném proudu                                             Vystavení dravci sokolníků na Sovinci v oboře 

Hřibobraní ve Fryčovicích                                               Slezské posezení v Mszaně 

 
 
 
 
Místní organizace KDU-ČSL ve Fryčovicích přeje všem občanům obce radostné prožití svátků 
vánočních, pokoj lidem dobré vůle a do nového roku 2013 vše nejlepší, mnoho zdraví a božího 
požehnání po celý rok. 
 

 
MO KDU-ČSL ve Fryčovicích děkuje voličům za hlasy pro kandidáty KDU-ČSL při volbách do krajského zastupitelstva 
pro Moravskoslezský kraj dne 12. a 13. října 2012. Zásluhou i vašich hlasů je zvoleno 7 zastupitelů za KDU-ČSL. 
V jejich práci pro celý kraj jim přejeme mnoho úspěchů 
 
          Výbor MO KDU-ČSL Fryčovice 
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Z historie Fryčovic – 24. díl 
Počátky nové doby 
 
Počátek nové doby charakterizoval také rozvoj dopravních prostředků. V prvních letech 20. století byly ještě 
nedokonalé. Přes Fryčovice jezdil jenom koňský poštovní vůz mezi Brušperkem a Místkem. Takže dopravu zajišťovaly 
vlastní nohy nebo koňský povoz. Dělníci, kteří pracovali ve Vítkovicích nebo ostravských dolech, zůstávali tam přes 
týden na „kasárni“ a jenom na neděle chodili domů. Většinou pěšky nebo pro ně některý sedlák zajel s koňmi. 
Postupně začali mladší dělníci jezdit na kolech. A to již byl pokrok. I když jezdit za každého počasí nebylo zrovna 
jednoduché. Hlavně v zimě. Uhlí se dováželo výhradně koňmi po štěrkových, často výmolovitých cestách. Po válce se 
začaly objevovat první motocykly a auta. 
 Od 1.6.1922 začal jezdit poštovní autobus z Ostravy přes Brušperk na Hukvaldy. Byl v režii pošty, později 
státních drah. Brzy však změnil trasu a z Rychaltic jel do Místku. Kromě pošty vozil také lidi, ale byl velmi nerentabilní, 
cestujících bylo málo. Při jeho likvidaci v roce 1926 přešel na České státní dráhy a vykazoval schodek 10.400,- Kč. O 
ten se podělily dotčené obce, Fryčovice podle zápisu z obecní rady 6.1.1928 uhradily 1.144,10 Kč. 
 Hromadnou autobusovou dopravu začali rozvíjet soukromí dopravci. V roce 1928 koupili Olšovští bývalý 
Schindlerův mlýn a postavili tam garáže. Nejdříve jezdili menším autobusem přes Staříč do Místku, později na Ostravu 
přes Starou Ves, když převzali linku od Arnošta Šnajdra ze Staříče, který ji provozoval od roku 1930. 
 Linek začalo přibývat, Ludvík Nevlud jezdil na trati Fryčovice, Krmelín, Paskov a Ostrava. Vladimír Korneta 
provozoval autobusovou dopravu do Ostravy a autobus nazvali podle legendárního ruského ledoborce Krasin. Později 
začal jezdit další autobus, kterému říkali Becherek. Také fryčovští dělníci zavedli družstevní autobusovou dopravu, 
které říkali Kornelius. Provozoval ji Felix Klečka, který pro autobusy postavil garáže proti hostinci Chamrád. Souběžně 
se rozvíjela i nákladní autodoprava. Prvním dopravcem byl Josef Brož následovaný Františkem Mertou a Františkem 
Bajgarem, který svážel mléko. 
 Také zemědělství se dralo kupředu, pomalu se začala nahrazovat ruční práce a potažní síla. Prvním počinem 
byl parní stroj, používaný k mlácení, nahrazoval cepy a koupil jej Jan Ivánek. Ten také s bratrem Adolfem a švagrem 
Josefem Kuběnou koupili první traktor ve Fryčovicích. Byl to americký Fordson, čtyřválec o výkonu 28 k., zprvu na 
železných kolech, později gumových, ale oralo se na železných. Palivem byl zpočátku dřevoplyn, brzy se přešlo na 
petrolej a spotřeba byla 10 l za hodinu. Během roku je následovali Josef Nevlud a Josef Kublák se stejným traktorem. 
Pak přišel na řadu český traktor Škoda 18 HP, dvouválec na pohon petrolejem a na železných kolech. Koupili ho Adolf 
Ivánek a Ing. Adolf Lanča. Následovaly traktory s dieslovým motorem, ty již s pneumatikami, a pořídili si je Augustin 
Štefek, Josef Lanča č.p.57, Josef Šugárek a Ludvík Ivánek. Během Protektorátu se ve Fryčovicích objevily traktory 
Deutz 11 HP, dvouválec s pneumatikami, které koupili Josef Zahradník, Josef Polášek, Stanislav Filipec, Ferdinand 
Borák a Alois Ivánek. Traktor Hanomag o výkonu 25 HP si koupil Josef Lanča č.p.148. V relativně krátké době silný 
rozmach mechanizace. 
 Všechny traktory byly vybaveny řemenicí a mohly pohánět hlavně mlátičky, ale i jiné stroje. Zvlášť výhodné 
byly ty s dieslovými motory, protože byly vybaveny regulátorem otáček a měly nízkou spotřebu. 
 Mezitím již probíhala elektrifikace a pohon mlátiček a jiných strojů přebraly elektromotory. První záznam na 
obci je z 26.6.1927, ve kterém se píše, že byl nadřízenými orgány zamítnut protest Josefa Filipce proti zavedení 
elektrifikace. Mělo k nim patřit dalších 1454 občanů, ale pak se ukázalo, že většina z nich se vlastně k připojení 
zapomněla přihlásit. Takže zavedení elektřiny bylo schváleno. Provedeno bylo podle revizní zprávy nákladem 
476.555,78 Kč. Spolu s elektřinou byl zaveden i telefon. 
 
         Jaromír Kublák 
 
 

 
 
 

Místní sdružení ODS Fryčovice přeje všem občanům klidné a spokojené prožití vánočních 

svátků, plné pohody a do nového roku 2013 hodně zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů. 
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Plán činnosti KS ve Fryčovicích na leden – červen 2013 
 

Datum Akce 

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

2.ledna Přátelské posezení v KS 

9.ledna Přátelské posezení v KS 

16.ledna Křeslo pro hosta – Ing. Richard Kavka – Turecko, KS v 15.30 hod 

23.ledna Přátelské posezení v KS 

30.ledna Přátelské posezení v KS 

6.února Přátelské posezení v KS 

13.února Křeslo pro hosta – paní Moravcová – „Cvičení pro zdraví“, KS v 15.30 hod 

20.února Přátelské posezení v KS 

27.února Přátelské posezení v KS 

6.března Přátelské posezení v KS 

13.března Přátelské posezení v KS 

20.března Křeslo pro hosta – pan Burgár – BORCAD s r.o., KS v 15.30 hod 

27.března Přátelské posezení v KS 

3.dubna Přátelské posezení v KS 

10.dubna Přátelské posezení v KS 

11.dubna Cyklovyjížďka – trasu si zvolí účastníci. Sraz v 11.00 hod v KS 

17.dubna Přátelské posezení v KS 

19.dubna Výroční členská schůze KS v sále OD v 16.30 hod 

24.dubna Přátelské posezení v KS 

Duben Zájezd na burzu do Polska 

15.května Přátelské posezení ke Dni matek v KS v 15.30 hod 

16.května Cyklovyjížďka – trasu si zvolí účastníci. Sraz v 15 30 v KS 

22.května Křeslo pro hosta – MUDr. Marcela Chalupová, KS v 15.30 hod 

29.května Přátelské posezení v KS 

Květen Jednodenní zájezd 

5.června Křeslo pro hosta – starosta obce Ing.Jiří Volný, KS v 15.30 hod 

12.června Přátelské posezení v KS 

13.června Vycházka na Saunu a do Rychaltic. Sraz v 11 hod – KS 

19.června Přátelské posezení v KS 

26.června Opékání párků na hřišti v 15.30 hod. Každý si přinese párek a chléb podle potřeby. 

 
 
Výbor klubu seniorů ve Fryčovicích přeje všem svým členům a ostatním občanům příjemné prožití 
vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2013. 
 
 

 
 

TJ Sokol Fryčovice 
Zve své členy na 

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU 
která se uskuteční v pátek 11 .ledna 2013 od 18 hodin v sokolovně 

Srdečně zve výbor TJ Sokol Fryčovice 
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   U nás v mateřské škole… 

Už nadešel vánoční čas a kouzlo Vánoc je 
všude kolem nás… 
Stromeček září, večeře se chystá, pro 
všechny blízké je v srdci dost místa. 
Nastává doba splněných přání, 
společných chvilek a milých setkání. 
 
Také v naší školičce vrcholí předvánoční 
přípravy – pečení cukroví rodičů s dětmi, 
děti tvoří dárečky pro své blízké, 
společně připravujeme vystoupení na 
„Vánoční besídku“. 
Všichni už se těšíme na „Ježíška“… 
 
Ať hezky oslavíte tento svátek spolu  
u štědrovečerního stolu. 
Krásné sváteční dny a mnoho štěstí v novém roce přejí 
                                                                 
                                                                                               děti a zaměstnanci MŠ „Sluníčko“ 
 
 

Modelářský klub Fryčovice informuje ...... 

Je tady prosinec, a tak můžeme hodnotit končící rok 2012. Letošní sezónu jsme zahájili 19. května soutěží malých 

modelů poháněných raketovými motorky. V letošním roce byla tato kategorie (modýlky o váze cca 80g a rozpětí 

křídel kolem 50cm) díky pokračující miniaturizací elektroniky rozšířena i o kategorii RC, což je dálkové řízení pomocí 

vysílače. Tyto soutěže se létají jako seriál a vítěz je znám až po ukončení poslední soutěže v sezóně. 

V červnu jsme pořádali 17. ročník soutěže v kategorii RC-V2 o Pohár OÚ Fryčovice a jako vzpomínkovou soutěž na 

dlouholetého náčelníka leteckomodelářského klubu (LMK) a kamaráda Lubomíra Filipce.  Za pěkného a teplého 

počasí se vítězem a držitelem poháru stal Miroslav Prašivka z LMK Ikarus Ostrava. Soutěž proběhla v poklidné a 

přátelské atmosféře. Ceny pro vítěze věnoval OÚ Fryčovice a obchod s modelářským zbožím PV model Pavla Víta 

z Ostravy. 

V srpnu plánována akce "Křižování Trnavským nebem" se z technických důvodů kvůli kolizi termínu neuskutečnila. 

Snad příští rok. Zato celostátní setkání vrtulníků pod názvem “Trnávka Funfly 2012“ s hlavičkou  LMK a za režie pana 

Filipa Deklevy ze Staré Vsi proběhlo podle plánu a podle očekávání mělo vysokou úroveň a také návštěvnost. Opět 

bylo v sobotu po setmění možnost zhlédnout úžasnou noční show s nádherně nasvícenými modely vrtulníků  za 

doprovodu podmanivé hudby pražského diskžokeje. Stojí zato tuto akci navštívit. Je to něco nového a dělaného 

speciálně pro diváky jak malé, tak i ty větší. Samozřejmostí bylo bohaté a pestré občerstvení. 

Září je tradičně vyhrazeno naší největší modelářské akci "Minimaketářské nebe v Trnávce", tentokrát to byl už 4. 

ročník. V letošním roce nám moc počasí nepřálo, foukal poměrně silný vítr, který těmto malým a lehkým modelům 

příliš nesvědčí. Nejlíp se s těmito podmínkami vyrovnal v hlavní kategorii M-min  Petr  Kolář  ze Zábřehu,  druhý  

skončil  Lubomír Koutný 
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z Brna a na bronzové pozici místní modelář Ing. Dušan Garba. Radiem řízené minimakety vyhrál Antonín Alfery 

z Uherského Hradiště před Pavlem Stránikem z Brna a svým synem Jiřím. Ceny do soutěže věnoval opět OÚ Fryčovice 

a příborská firma Jeti-model. Všem sponzorům, kteří podporují tyto technické disciplíny, srdečně děkujeme. Tato 

akce byla navíc zpestřena prolétávajícími velkými letouny z blízkého mošnovského letiště během „Dnů NATO“, což 

bylo účastníky velmi kvitováno. 

Samostatnou kategorií jsou svahové modely, kterým se věnuje náš člen Aleš Zdrálek z Bašky. Jedná se o fyzicky 

náročnou kategorii volně létajících modelů řízených magnetem, kde záleží na dobré kondici a umění nastavit ten 

správný úhel vůči větru, kdy se model vypouští z kopce a je udržován směr letu pomocí magnetu, který řídí směr dle 

světových stran jako kompas. V této kategorii se už několik let v rámci republiky drží v první desítce. 

Ještě zbývá letos dokončit seriál malých modelů a můžeme se připravovat a těšit na příští sezónu.  

Děkujeme našim příznivcům a sponzorům za podporu a přejeme všem spoluobčanům hodně štěstí a zdraví v roce 

2013. 

Za LMK Fryčovice:  Horvath Stanislav. 

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013 
 
 
 
 
 
  . . . na starý lidový zvyk tříkrálového koledování navazuje finanční sbírka, kterou každoročně 
pořádá Charita ČR. Výtěžek z ní jde na sociální služby a humanitní pomoc lidem v nouzi. Tříčlenné skupinky 
koledníků tvoří dobrovolníci - do Tříkrálové sbírky se tak můžete ZAPOJIT I VY.  
Letošní Tříkrálová sbírka bude už třináctá v pořadí. Opět budete potkávat koledníky v ulicích naší obce. 
Samozřejmě zaklepou také na dveře vašich domovů a popřejí štěstí, zdraví, radost a Boží požehnání. Bude 
záležet jen na vás, otevřete-li jim svá srdce. 
 
 Cílem sbírky je formovat veřejnost k sociálnímu cítění a pomoc bližním skrze podpory činnosti všech 
složek Charity České republiky. Konáním Tříkrálové sbírky tak mají občané ČR možnost podílet se na 
charitativní práci a zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. 
 

 Koledníci oslovují lidi na ulicích a také za nimi chodí 
do domácností. Sbírka postupem času získává u veřejnosti 
stále větší oblibu. Dříve se lidé báli pustit koledníky k sobě 
domů, dnes už se na ně těší a vyčkávají je. Více a více lidí se 
zapojuje i do samotného koledování. Přišli na to, že nejde o 
žebrání a že vybrané peníze jdou na dobré účely. 
 
Koledníci vybírají peníze do zapečetěných kasiček, na 
kterých je viditelné logo charity. Mají také své odznaky a 
tiskopisy k provádění sbírky. Nemůže se tak stát, že by si je 
lidé spletli s podvodníky. 
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Hledáme tříkrálové koledníky! 
Abychom mohli tříkrálové vinšování předat do co největšího počtu domácností, hledáme tříkrálové 
koledníky (děti i dospělé) a vedoucí skupinek (nad 15 let). Kdo je ochoten koledovat a tak podpořit dobrou 
věc, může se ozvat. Všichni zájemci budou vřele vítáni (viz kontakt). Obracím se tímto také na fryčovické 
skauty, z jejichž řad byla již v loňském roce vytvořena jedna skupinka pod vedením paní Z. Volné. 
 

 Každoročně koncem ledna řada domácností smutně konstatuje, že Tři králové k nim nedorazili. 

Koledujících skupinek není nikdy tolik, aby pokryly celé území Fryčovic. Pokud máte chuť, můžete se přidat i 

vy a můžete se stát koledníky TS 2013, aby Tři králové mohli společně oslovit a potěšit co nejvíce 

domácností, které je čekají, neboť skupinek koledníků je stále nedostatek. 

 
Ti, kteří nebudou zastiženi doma a chtěli by přispět, mohou tak, jako obvykle, učinit na uvedených 
místech: 

 

 kadeřnictví paní Laníková 

 kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 firma Kozubek 
 
 
 Výtěžek z Tříkrálové sbírky jde zčásti na celorepublikovou činnost Charity ČR. Většina peněz ale 
zůstává v regionu, kde se vybraly. Každá konkrétní charita využije peníze na sociální projekty, které předem 
schválí odborná komise. 
 
 Snaha dobrovolných koledníků byla vloni oceněna v místeckém Lidovém domě, kde se uskutečnilo 
„Poděkování všem koledníkům“. Dětem i dospělým se představil mazaný kouzelník Josef Poncza, milovníci 
zvířat jistě ocenili ukázku canisterapie. Celý program byl zakončen malým občerstvením. 
  
„Nikdy nečekej, až udělá krok někdo jiný. Vždy v tom můžeš něco udělat sám, tak proč tak neučiníš, a to 
hned?“ 
E. Caddyová 
                                                                
Kontakt: 
Anna Vyvialová 
dobrovolnice Charity F-M 

vyvi.ana@seznam.cz 
 
Další informace: 
www. fm.charita.cz 
  
 

 

  

TJ Sokol Fryčovice přeje všem spokojené prožití vánočních svátků a do nového roku 2013 

hodně štěstí, zdraví a sportovních úspěchů. 

http://litomysl.charita.cz/res/data/004/000617_58_006650.jpg?seek=1310642656
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Významná mezinárodní soutěž Německých krátkosrstých 

ohařů ve  Fryčovicích. 

Klub chovatelů Německých krátkosrstých ohařů  Praha  ve spolupráci s okresním mysliveckým spolkem 
Českomoravské myslivecké jednoty  ve Frýdku – Místku a pod záštitou hejtmana  Moravskoslezského kraje  
pana  ing.  Jaroslava  Palase  uspořádal   65. ročník Memoriálu Františka Vojtěcha.   

Soutěž ohařů se konala 14. – 16. září 2012 jako všestranné 
zkoušky a hlavním centrem byly Fryčovice. Lesní práce probíhaly 
v honitbách Mysliveckého sdružení Fryčovice a Mysliveckého sdružení 
Trnávka-Kateřinice. Polní a vodní práce byly organizovány v honitbě 
Honebního společenství Staříč.  65. ročníku MFV se zúčastnilo 17 
ohařů z Čech a Moravy a 4 ohaři ze Slovenska. Každý vůdce si v pátek 
vylosoval startovní číslo a podle vylosovaných čísel byli soutěžící 
zařazeni do skupin. Za sobotu a neděli každý ohař se svým vůdcem 
musel úspěšně splnit celkem 30 disciplín. 65. ročník MFV zahájila 
pětice mladých loveckých trubačů z VŠ dřevařské a lesnické Mendelovy university v Brně u pamětního 
kamene v oboře SOVINEC. V sobotu večer od 19 hodin nám fryčovičtí myslivci připravili v kulturním sále 

obecního úřadu ve Fryčovicích slavnostní sezení myslivců a 
kynologů - účastníků 65. ročníku MFV . V plně obsazeném sále 
k družné zábavě výborně hrála k tanci a poslechu dvojice 
hudebníků. Pětice loveckých trubačů svými loveckými hlaholy a 
signály doprovázeným zpěvem zdůraznila mimořádnost 
vrcholné kynologické akce. Během celé soutěže nám přálo 
počasí, v neděli v 17 hodin nastal čas na vyhodnocení. 
Slavnostní zakončení 65. ročníku MFV bylo organizováno v sále 
Kulturního domu ve Staříči. V průběhu soutěže se nedařilo 10 
ohařům, kteří museli ze soutěže odstoupit. Úspěšně dokončilo 

soutěž 11 ohařů. Šest ohařů získalo I. cenu , tři ohaři II. cenu a dva ohaři III. cenu. Vítězem 65. ročníku MFV 
se stal ohař Gary z Visálku s počtem bodů 490 I. cena, kterého vedl pan Josef Hendl z Lukavce okres 
Litoměřice. Vítězstvím na 65. ročníku MFV si pan Josef Hendl zpříjemnil oslavy životního jubilea 90 let!!! 
Druhý v pořadí se umístil vůdce ze Slovenska pan Otto Banás s ohařem Britem zo Šurianského kopca, který 
získal 488 bodů I. cena a také patří mezi dříve narozené kynology 84 let. Nejmladším vůdcem  27 let byl pan 
David Ježák z Dubu nad Moravou okres Olomouc.                                     
Podařila se úspěšně zorganizovat vrcholná kynologická akce a 
navázat na dlouholeté tradice našich otců a dědů na okrese 
Frýdek-Místek. Velký dík patří všem sponzorům, myslivcům a 
jejich pomocníkům, kteří bezchybně připravili tak náročnou 
vrcholnou kynologickou akci.  
 
 
Za klub chovatelů Německých krátkosrstých ohařů  děkuje 
                                                                               
 vrchní rozhodčí 
PETR   VOLNÝ 
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Vysvětlivka k výsledkové tabuli : Stupeň hodnocení  4  je nejlepší možná známka za výkon ohaře. 
                                                           Ohodnocení známkou  0  ohař v soutěži nemůže dále pokračovat. 

 

Vážení spoluobčané k nadcházejícím vánočním svátkům Vám přeji šťastné a radostné 
prožití s těmi nejbližšími, které máme rádi. Do nového roku 2013 hlavně pevné zdraví, 
spokojenost, hodně štěstí, úspěchů, lásky a vstřícného porozumění 
 
   Za kontrolní výbor OZ a za KSČM   Zdeněk Ranocha 

 

 

 

 
 

 

Užijte si v klidu vánoční svátky, najděte čas na pohádky, ať vás láska stále hřeje, ať 

se na vás štěstí směje, ať vás úspěch provází v roce, který přichází… 

    Krásné Vánoce přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Fryčovice 
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Vánoce jsou nejhezčím obdobím v roce a najde se jen málo lidí, kteří se na Vánoce netěší. Připravujeme se na ně i my 

v základní škole a jako každoročně máme pro všechny připravený malý předvánoční dárek v podobě programu 

Vánoce ve škole. 

Základní škola Fryčovice  
srdečně zve všechny děti, rodiče i prarodiče na 

VÁNOCE VE ŠKOLE  
                   

           

             

         

        

         
         

         

  

Připraveno je zpívání na schodech, vystoupení dětí, 

prodej jmelí, prodej dětských výrobků. 

Kde: ZŠ Fryčovice 
Kdy: 20. prosince 2012 

V kolik: od 17 hodin 
Drobné občerstvení je zajištěno! 
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FRY Relax Centrum 
  

 

     Vážení spoluobčané. 

 

FRY Relax Centrum Fryčovice započalo novou sezonu 2012/2013 dne 20. 8. 2012. 

Během pravidelné letní výluky probíhaly opět servisní a opravné práce v celém centru. 

V letošním roce byly renovovány lavice a obložení sauny. Cely vnitřní prostor je vyroben 

 z českého topolu. Ten je mnohem trvanlivější a odolnější než původní lavice ze dřeva abachi a obložení 

ze severského smrku. Při renovaci bylo rovněž nainstalováno osvětlení lavic optickými vlákny, které 

dotváří příjemnou atmosféru při relaxaci. Saunový bazének byl doplněn o automatický dávkovací 

systém, jak to přikazuje nová vyhláška č.238/2011Sb. z loňského roku. Naše zaměstnankyně v rámci 

výluky doplnily další ruční malby na chodbách centra. 

Rovněž byl renovován squashový kurt. Nově byly natřeny jeho stěny a obnoveno značení kurtu. 

Naše centrum si velmi oblíbily předškolní děti. Velké množství jich zde dojíždí až z Ostravy-Poruby, 

Ostravy -Dubiny , Proskovic,atd. To vše díky paní Pustkové, která vede  "Plavání s žabičkou". Stále zde 

plavou děti z naší školy a děti z Hukvald. 

V tělocvičně cvičíme každé pondělí a středu "Body styling" pod vedením Jany Nováčkové. 

V pondělí zde máme také "pilates" , který nyní vede paní Neklová, ve čtvrtek "power jogu" 

 s Jarkou Michnovou. 

V letošní sezoně se "vodní aerobic" stal službou FRY Relax Centra. Cvičí se rovněž v úterý a čtvrtek 

pod vedením Lenky Ranochové a Gabriely Kleinové. 

Konec kalendářního roku je na dohled a naše sezona je v plném proudu. 

8.1.2013 to bude 8 let , kdy vstoupil do našeho centra první zákazník. My jsme rádi, že máme stále 

mnoho spokojených návštěvníků. 

Proto bychom chtěli všem našim zákazníkům poděkovat za jejich přízeň a zveme i ostatní veřejnost k 

návštěvě  a relaxaci u nás. 

Naše heslo: 

 

"Zastavte čas a navštivte nás ve Fryčovicích" 

 

Vánoční provoz 2012/2013: 

 

Neděle  23.12.2012 09.00 – 20.00 hod.  veřejnost 

Pondělí 24.12.2012     zavřeno 

Úterý  25.12.2012     zavřeno 

Středa  26.12.2012   09.00 – 20.00 hod.  veřejnost 

Čtvrtek 27.12.2012 09.00 – 21.00 hod.  veřejnost 

Pátek  28.12.2012 09.00 – 18.00hod.  veřejnost 

Sobota  29.12.2012 09.00 – 21.00 hod.  veřejnost 

Neděle  30.12.2012 09.00 – 13.00 hod  veřejnost 

    13.00 – 16.30 hod.  soukromá akce 

    16.30 – 20.00 hod.  veřejnost  

Pondělí 31.12.2012     zavřeno 

Úterý;  01.01.2013     zavřeno 

 

Od středy  02.01.2013 – běžný provoz dle rozpisu 

 

Vše najdete na:  www:fryrelaxcentrum.cz 
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P O Z O R !!!!!!! 

 

Udělejte radost svým blízkým. 

Darujte jim originální vánoční dárek.  

Slevové poukazy našeho centra!!!! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jménem zaměstnanců FRY Relax Centra  přeji všem spoluobčanům a návštěvníkům  veselé Vánoce a 

úspěšný a spokojený  rok 2013. 

 

         Hlavatá Pavlína 

         správce  FRY Relax Centra 

 
 

Skauting 

Najít kamarády – zažít dobrodružství 

Výprava na Bílý Kříž 

 

 Všichni jsme se srazili u naší fary v 8:00, odkud jsme po upřesnění trasy po chvíli vyjeli. Vzali jsme to přes F-M, 

Visalaje až na jedno parkoviště u nejmenovaného hotelu. Šup z aut ven, batohy na záda a už si to šmárujeme cestou 

necestou. Všude plno odpadků od potravin. Míjíme po řádném prozkoumání naučnou tabuli, kde se dozvídáme, za jak 

dlouho se v přírodě některé odpadky rozloží. 

 

Stoupáme a všude je plno nádherných muchomůrek červených. Dokonce jsme společně našli asi 20 hříbků! Chvíli na to 

finguji poranění ruky nožem a zjišťuji rekce dětí. Ošetřily mě správně. Povídáme si o různých poraněních a plánujeme 

postup ošetření. 

 

Jsme kousek od chaty Švarná Hanka. Pohledy do okolní krajiny nám kazí mlha, která 

si ale nakonec nechá říct a my se alespoň trošku kocháme výhledem. 

 

A už jsme došli k Bílému kříži, u kterého se fotíme a posloucháme výklad o jeho 

původu. 

 

Cestou nazpět jsme se zastavili u botanických skleníků, kde se zkoumá dopad kvality ovzduší na okolní les. A hurá 

domů. Asi po 40 ti minutách jsme dole u aut a tím končíme naši výpravu.  

                                                                                                                                                                      TP  



15 

 

Výstup na Ondřejník 

 Dne 3. 11. 2012 jsme se vydali na další výpravu s oddílem, která je 

součástí hry s názvem "Makalu" a týká se zdolání několika nejvyšších vrcholů v 

našem okolí během letošního roku. 

Tentokrát jsme se vydali na Ondřejník, který se nachází ve výšce 964 m.n.m. 

Sešli jsme se jako vždy před farou a společně dojeli na vlakové nádraží do 

Frýdlantu nad Ostravicí, odkud jsme se vydali směrem k vrcholku. Cestu jsme si 

zpříjemnili hrou a poznáváním listnatých stromů v okolí. Na vrcholu jsme se pak 

občerstvili vydatnou polévkou, která nám všem chutnala. Viděli jsme také krásné 

výhledy na okolí a pak se vydali na zpáteční cestu k vlakovému nádraží, kde 

jsme nechali zaparkovaná naše auta. Na zpáteční cestě jsme sbírali šišky, které 

budeme potřebovat na výrobu svíčníků. Cesta ubíhala velice rychle a pak hurá k domovům za rodiči. 

No, další výprava je za námi a už se těšíme, kam půjdeme příště. Jana Prokopová 

 

Roznos Betlémského světla 

 I letos k nám zavítá Betlémské světlo. Nám, fryčovickým skautům , bude ctí vám je předat a spolu s ním poslat 

i pokoj a lásku do vašich domovů. Tento rok Betlémské světlo zaneseme do kostela a ještě v jeden termín bude k 

předání u obecního úřadu. Data a časy upřesníme na plakátech, které najdete v našich vývěskách před obecním 

úřadem a před kostelem. 

Z celého srdce přejeme příjemné prožití 

svátků vánočních a úspěšné vkročení 

do nadcházejícího roku 2013,  hodně zdraví, lásky, 

spokojenosti a osobních úspěchů .    

Fryčovičtí skauti 

 

„Svatováclavská víkendovka 2012“ 
28.- 30.9.2012 

 
           Druhý rok fungování skautského oddílu jsme začali „naplno“. Během 

měsíce září jsme si kromě obvyklých schůzek stihli „odskočit“ do Prahy – pro 

cenu za účast v celostátní soutěži „Cesta časem“, dále tuto akci následoval i 

nábor nových kamarádů na základní škole a měsíc jsme zakončili úspěšnou 

„víkendovkou“, zaměřenou na přípravu na hory. 

 Poté co jsme se v pátek odpoledne sešli a trochu se zabydleli, vydali 

jsme se do místní obory na vrchol Sovince, kde jsme si někteří zopakovali a 

„nováčci“ byli zasvěceni do tajů topografie, pochodových značek a práce 

s buzolou. Po návratu a posilnění se zásobami z domova, jsme den zakončili 

četbou Foglarových Hochů od Bobří řeky. 

 Druhý den po snídani jsme se učili, kterak si správně sbalit batoh na 

jednodenní a vícedenní výpravu na hory. Společně jsme si uvařili oběd a po odpoledním klidu, jsme se sbalili a vydali 

na další „špacír“ po okolí, zakončený opákaním buřtů u místního rybníku. 

 Po večeři a po pečlivém uklízení po ohništi jsme se vydali na zpáteční cestu. Příjemně unaveni jsme usínali při čtení 

dalších příběhů Foglarových hrdinů. 

 Po nedělní snídani jsme si opět zopakovali balení batohu, tentokráte s kamarádem – horským vůdcem Radkem.           

… a nastalo velké balení a přípravy k návratu domů. 

          Kromě získání nových vědomostí a výletů po okolí jsme si hráli i spoustu her, např. „Žíznivý indián, Sardel, 

Demonstrace, …“. 

           Akce se nám povedla, počasí nám přálo a příště zase AHOJ! 
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Vážení občané, KSČM Moravskoslezského kraje, Haló noviny a komunisté okresního výboru 

Čadca pořádali slavnost česko-slovenské vzájemnosti 25. srpna v areálu městských sadů – 

„restaurace PARK“ ve Frýdlantu n. O. Za krásného počasí a bohaté návštěvy letošek byl o to 

významnější, že jsme si bohužel už připomněli 20. výročí rozdělení Československa. V zábavném 

programu vystoupili: orchestr „Rozmarýnka“ z Bílovce, swingový orchestr z Příbora, ženský 

pěvecký soubor z Makova, cimbálová muzika se zpěvem a tancem z Nového Jičína. Pořadem 

provázel herec a komik Pavel Handl. My všichni účastníci autobus. výletu povodí Ondřejnice 

jsme byli s hodnotným programem, bohatým občerstvením a tombolou velmi spokojeni.  

 Rok od roku úroveň i účast na podporu myšlenky česko-slovenské spolupatřičnosti stoupá. Na celostátní 
úrovni, jak v různých periodikách, tak v televizi přibývá společných aktivit, jako jsou 3 ročníky „Československo má 
talent“, teď v posledních dnech začala vysílat TV Šlágr – hudební žánr, už téměř na celém území Česka a Slovenska. 
Nám všem, kteří mají libozvučnost slovenského jazyka rádi, už to scházelo. 
 Je chvályhodné, že nejen naše obec má družbu jak s polskou vesnicí Mszana, tak se slovenskou vesnicí 
v Žilinském kraji – Stráňavy. Zástupci naší obce byli 15. září přizváni při příležitosti slavnostního stříhání pásky po 
velké rekonstrukci celého náměstí, včetně nasvícení prostoru velmi hezkého vodotrysku. Byli jsme důstojně přivítáni 
a uvedeni na tribunu. SDH Fryčovice zastupovali pánové Břetislav Domený a Karel Šimečka. Postupně u mikrofonu se 
vystřídali pan starosta obce, zástupce družební vesnice z Polska, pan farář, župan Žilinského kraje, pán místostarosta 
obce dal slovo mně, mimo jiné jsem hovořil o tom, co je obsahem tohoto článku. Jinak podle mého názoru jsou 
Stráňavy hezká vesnice (byl jsem tam prvně) pod Malou Fatrou, obydlenou na obou stranách horského potoka, se 
srdečnými občany. Byla to investice úspěšně proměněná ve velké dílo. Po slavnostním zahájení pokračovala 
diskotéka, náměstí bylo téměř zaplněné spokojenými lidmi, kteří se společně radovali z překrásného díla. Tolik 
z postřehu z návštěvy. „Asi nejsou na světě dva bližší národy než Češi a Slováci. Nejsme si cizí, cizince z nás urobili.“ 
  
 Vážení občané, 12. a 13. října 2012 se konaly v pořadí už čtvrté volby do zastupitelstva Moravskoslezského 
kraje. Celostátně jsme byli jedinou stranou, která zaznamenala růst hlasů i mandátů. Celostátně jsme dostali víc hlasů 
než současná vládní koalice. Historicky máme prvního hejtmana v Ústeckém kraji. Zvítězili jsme tak ve dvou krajích 
Ústeckém a Karlovarském. Levicové koalice tak drtivě zvítězily. 
 U nás ve Fryčovicích jsme zvítězili s výsledkem 28,3%, výsledek byl ještě přesvědčivější, jelikož kandidovala 
pod číslem 83 levicová Štěpánova KSČ, která získala taky hlasy. Výsledek je pro nás o to víc radostnější, že v okrese F-
M ve 20 obcích KSČM skončila první a my jsme byli mezi nimi. 
 Vážení občané, děkuji jménem svým a celého výboru Vám všem, kteří jste dali hlasy ve volbách našim 
kandidátům do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a přispěli jste tak k důstojnému postavení volební strany 
KSČM v kraji a k utvoření opět úspěšné levicové koalice. V současném 65 členném zastupitelstvu Moravskoslezského 
kraje má KSČM 20 mandátů, což je o 9 více než v předešlých volbách.   
 
      Končím s pozdravem Světu mír a Práci čest a zachovejte nám přízeň! 
        Zdeněk Ranocha, předseda ZO KSČM Fryčovice 
 
 

 
TRIATLON 

 
Rok 2012 byl pro mne plný změn a spousty nového. Předně jsem se konečně dal zdravotně do pořádku. Více 

jak rok trvající problémy s pravým kotníkem, které mne omezovaly převážně v běžeckých trénincích, se mi podařily 
snad i definitivně dát do pořádku díky pomocí MUDr. René Boglevského. Věřím, že se mi tímto opět vrátí, ale nejlépe 
ještě posune běžecká výkonnost. S tím souvisí navázání spolupráce s trenérem Jardou Hýzlem. Ta se stala pro můj 
výkonnostní růst zásadní. Moc si ji pochvaluji, přinesla mi přesně to, co jsem od toho očekával, a to, že můj čas a úsilí 
v tréninku bude mnohem efektivnější, čímž jsem se posunul o kus dál. Snad to v roce 2013 konečně vyústí tím, že se 
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mi podaří vybojovat právo startu na nejslavnějším a nejtěžším triatlonovém závodě světa IRONMAN HAWAII (3,8 km 
plavání, 180 km kolo a 42,2 km běh), což je můj dlouhodobý sportovní sen a cíl. 
 Po roční odmlce, způsobené jednak zmiňovanými zdravotními problémy, tak i částečně finanční situací, jsem 
se opět přihlásil na kvalifikační závod IRONMAN ZÜRICH 28.7.2013, kde budu startovat v kategorii M40 (39 – 44 let). 
Na toto datum budu chtít být připraven v té nejlepší formě, jakou jsem kdy vůbec měl. Věřím, že se s Jardovou 
pomocí podaří ze mne dostat maximum, čeho budu schopen. 
 Další událostí pro můj výkonnostní růst bylo navázání spolupráce s odborníky na výživu. Výživou je totiž 
možno ovlivnit výkonnost v tak těžkém sportu jako je IRONMAN až o 40-50%. Jde o program komplexní nutriční 
typologie, jehož tvůrcem a garantem je asi největší odborník na výživu v Česku, uznávaný i ve světě, RNDr. Petr Fořt, 
CSc. (známý z TV pořadu na ČT1 „Pod pokličkou“). Ve frýdecko-místecké pobočce se o můj jídelníček stará výživový 
specialista Bc. Babeta Linhartová, která mi vytvořila jídelníček přímo na „míru“ mému tělu a sportu, kterému se 
věnuji. Denně mi totiž hlídá, kdy a co právě můžu jíst, abych byl neustále v té nejlepší kondici jak fyzické, tak i té 
zdravotní, čehož si moc vážím a jsem jí za to moc vděčný. Dávno už to není výsadou jen profesionálních sportovců, 
ale i čím dál víc se tím zabývají i amatéři. A pokud chci mezi nimi uspět, tak nemám jinou možnost. Když je zapotřebí, 
tak nám na dálku dává rady i samotný již zmiňovaný P. Fořt. Na této metodě je zajímavé právě to, že není určena jen 
sportovcům, ale všem (kdo má zdravotní problémy, nedaří se mu zhubnout, chce předcházet zdravotním 
komplikacím atd.). Kdo by měl zájem se o tom dozvědět více, klidně mne může kontaktovat nebo se podívat na 
www.svet-zdravi.cz/beskyd.  

Teď se už ale zmíním o výsledcích z už proběhlé sezony 2012. Závodní období mi začalo tak jako každým 
rokem závodem CZECHMAN (1,9 – 90 – 21 km), kde jsem se časem 4 h 42 min umístil na 78. místě ze 418 startujících. 
Dalším závodem byl MORAVIANMAN v Otrokovicích (3,8 – 180 – 42,2 km), kde jsem bral 32. místo z 219 časem 10 h 
33 min. Třetím v pořadí byl závod na Slovensku v Bátovcích (1,9 – 90 – 21 km), čas 4 h 55 min znamenal 28. pozici ze 
135 závodníků. Slovenskou štaci jsem poté prodloužil v Piešťanech na SLOVAKMANu (3,8 – 180 – 42,2 km), čas 10 h 
59 min stačil na 64. místo ze 150. No a sezonu jsem ukončil na Vysočině ve Žďáru nad Sázavou na PILMANOVI (1,9 – 
90 – 21 km) na 50. místě z 193 časem 5 h 18 min. Pro mne osobně, co se týče časů a umístění, byla sezona malinko 
zklamáním, ale z druhého pohledu se spolupráce s trenérem Jardou ukázala, že se ubíráme správným směrem. 
Během závodů a po nich jsem nebyl tak zničen, regenerace probíhala mnohem rychleji, což je v mém věku už dost 
podstatné, a jsem schopen snášet mnohem tvrdší a větší tréninkové dávky, za což mohly Jardovy zkušenosti 
z několikaletého závodění a trénování v IRONMANU (4x IRONMAN HAWAII). Ostatně když jsem ho oslovil, tak jsme se 
shodli, že výsledky nepřijdou hned od počátku spolupráce, ale že by se měly dostavit až v tom následujícím, což bude 
právě sezóna 2013. A v ní je stanoven jasný cíl - vybojování slotu v Zürichu a následný start na Hawaii. Toto vše by ale 
nebylo možné bez podpory. Hlavně té finanční, takže je zapotřebí shánět sponzory, kde se dá. Někdy více, někdy 
méně úspěšné. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří mě takto podpořili. Momentálně ta nejzásadnější je od pana 
Ing. Jiřího Volného, starosty obce Fryčovice. Díky ní se budu moci zúčastnit kvalifikace v Zürichu, což je dost nákladná 
záležitost. Jen startovné činí 710 CHF. A kde jsou další náklady v případě získání slotu na HAWAII? Ale tím se budu 
zabývat, až pokud se to povede. Snad se nějaký sponzor najde? 

Další podpory se mi dostalo, a vůbec neméně důležité, od mých známých a kamarádů. Kamil Čížek, Kamil 
Pasírbek, Dušan Ivánek, Igor Horyl. Snad jsem na nikoho nezapoměl! Určitě nesmím zapomenout na tu nejdůležitější 
– od mé rodiny. Ta to nemá se mnou vůbec jednoduché, obírám je totiž a spoustu času. IRONMAN je totiž náročný 
nejvíce na čas. Jí patří můj největší dík! 

Pokud chci uspět v kvalifikaci a nebudu brát v potaz finance, tak je zapotřebí tomu věnovat v tréninku 
průměrně 20 hod a více týdně. Světová konkurence je obrovská. Závěrem snad už jen závodní plán na rok 2013. 

11.5. KRUŠNOMAN dublon  (10 km běh – 90 km kolo – 21 km běh) 
1.6. CZECHMAN  (1,9 km plavání – 90 km kolo – 21 km běh) 
22.6. MORAVIANMAN (3,8 – 180 – 42,2 km) MČR v dlouhém triatlonu 
28.7. IRNOMAN ZÜRICH (3,8 – 180 – 42,2 km), kvalifikace na HAWAII 
24.8. PILMAN  (1,9 – 90 – 21 km) 
14.10. IRONMAN HAWAII (3,8 – 180 – 42,2 km)  ??? 
 
         Adamovský Kamil 

 

 

http://www.svet-zdravi.cz/beskyd
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Sbor dobrovolných hasičů Fryčovice 

 

     Konec roku 2012 s dalším termínem konce světa se rychle blíží a za pár dnů budeme mít jasno, jak prognostici 

dopadli. Mayské teorie jsou sice hodně zajímavé a po výkladech některých novodobých sektářů i pěkně uhozené, ale 

na druhou stranu očištění zeměkoule od všeho zlého průchodem galaktickým zářením by to možná potřebovalo, ale 

nevěřím, že by u nás v Česku to záření na ty lumpy a zloděje stačilo. Spíše dávám zapravdu jedné větě nebo spíše 

povzdechu z nedávno skončeného seriálu Zdivočelá země. “Slušný člověk nemůže nikdy zvítězit nad lumpy a grázly.“ 

Jak z toho přejít do optimističtější nálady? Raději budeme razit teorii, že jen nějakému mayskému kameníkovi došel 

šutr při tvorbě kalendáře, „dal si padla“, šel na oběd a my si s tím teď lámeme hlavu. Optimistický je i výhled na letošní 

Vánoce, které přinášejí největší počet volných svátečních dnů a proto se snažme je co nejlépe využít. 

V pozitivech budeme pokračovat, ale z galaktického globálu přejdeme konečně do Fryčovic. Pozoruji trochu vývoj 

Zpravodaje a odhaduji, že před rokem či dvěma došlo ke zlepšení 

grafiky. Mění se částečně i přispívatelé. Spolky a organizace se 

rozsáhleji prezentují, skauti mají také pěkně našlápnuto, snad se 

zdá, že jen hasiči ubrali trochu ze svých aktivit, ale není to vůbec 

pravda. Je to právě jen o té prezentaci. Tak se to pokusíme 

napravit. Tradiční průřez roční činností by byl hodně dlouhý. 

Nejenže proběhly všechny tradiční akce známé z minulých let, ale 

přibylo mnoho nových aktivit hlavně díky projektům financovaných 

Evropskou unií. Nejvíce známy jsou v obci asi “Chutě bez hranic“, 

kde spolupracujeme s polskou obcí Mszana. Dříve jsme stihli 

probrat téměř všechno na valných hromadách a dění v SDH bylo 

tak celkem snadno dokumentovatelné. Nyní nejsou výjimkou dny, 

kdy v jednom termínu zajišťujeme nebo se účastníme několika akcí 

a to prakticky stále se stejně velkou členskou základnou. Proto se pokusíme provést Vás letošním hasičským rokem 

jen rámcově, s příspěvky z několika oblastí činnosti sboru. 

Co se dá zahrnout do pojmu činnosti v kulturní oblasti? Určitě plesy. Letos opět tři. Dva v tradičních termínech na 

přelomu ledna a února. 

Do třetice Maškarní ples, kde jsme uvažovali o jeho pořádání každé dva roky, ale nakonec se pro opětovnou chuť 

pořadatelů uskutečnil 17. listopadu s velice slušnou účastí, dokonce lepší než v předchozích dvou letech. Jak je vidět 

funguje už i domluva hostů a pak se sejde třeba taková partička z legendárního Mrazíka. 

Nápady pořadatelů opět neztratily grády, a tak jste se mohli občerstvit v cyklobaru U Skota. V šatně, kromě věšení 

kabátů byl i ceník věšení trestanců, sekání hlav a sekání dříví. Zkratka FNsP byla vysvětlena jako Fryčovická 

nemocnice s poliklinikou u doktora Browna, což představovalo léčení pivní lázní s orálním podáním, prostě výčep. Kde 

se ty nápady stále berou. 

 

Vítěznými maskami se stala tato sestava hroznového vína.  

 

Sportovní oblast bývá obvykle představována pořádáním denní a noční 

pohárové soutěže. Letos jsme byli navíc požádáni o uspořádání okresní 

soutěže mladých hasičů v požárním sportu. Termín – den před naším 28. 

ročníkem denní pohárové soutěže “O pohár obecního úřadu – Memoriál 

Ludvíka Quitta.“ Dvoudenní pořadatelský maratón od šesti do šesti dopadl 

na výbornou, vydrželi lidé i technika. Nejzajímavější pohledy byly asi na ty 

nejmenší. 

Noční soutěž 14. ročník Fryčovického hrbolu se také vydařil. Počasím i 

účastí. Znamenal opět i závěr letošního ročníku Beskydské ligy. Detailní 

výsledky soutěží najdete jistě na našich hasičských webových stránkách. (Odkaz viz 

dále.) V příštím roce se stáváme pořadateli tohoto prestižního seriálu soutěží. Nevím 

přesně co to bude pro sbor obnášet, ale tuším, že určitě více práce. Jak si vedla 

naše soutěžní družstva v letošním roce jen ve dvou větách. Muži absolvovali 24 

soutěží a přivezli dva poháry za druhá místa. Ženy se po dvaceti absolvovaných 

soutěžích mohou pochlubit celkem sedmi poháry 3x za 1.místo, 2x za 2. místo a 2x 

za 3. místo. Gratulujeme. 



19 

 

Poslední sportovní událostí konanou v tomto roce byl třetí ročník floorbalového 

turnaje, který stále ještě čeká na své jméno a jak se zdá, už si našel svoje místo 

v kalendáři našich akcí. Letos přijeli poprvé i kolegové z Polska a můžeme tak 

prohlásit, že byl vlastně mezinárodní. Ilustrační foto vítězného družstva z Dolní 

Lhoty. 

Další významnou kapitolou sboru je činnost JPO. Čím dál více se zpestřuje 

paleta zásahů. Letos, kromě tradičních zásahů u požárů budov a lesních porostů 

přibyl i zásah u výbuchu plynu se čtyřmi zraněnými a požár v důlní šachtě. Naštěstí 

jej zvládla údržba, nevím jak by to kluci řešili, na fárání přece jen nejsou cvičeni. 

Podle údajů velitele naší JPO Pavla Matuly, evidujeme ke konci listopadu 30 

výjezdů. Požáry byly letos bohužel hodně frekventované téma a tvořily přes 

polovinu výjezdů. Kluci si užili ve větší míře i dýchacích přístrojů a hodiny tréninku 

v simulovaných podmínkách u HZS v Ostravě jim přišly vhod. Nejhorší byl asi zásah 

na haldě ve Staříči, který byl navíc kombinován s tropickým vedrem. 

Poslední dva nedávné výjezdy byly pátrací akce po pohřešovaných osobách 

(bohužel v jednom případě úspěšná sebevražda). 

Probírali jsme i očekávané zprovoznění úseku rychlostní komunikace R48. Jsme 

přímo na ráně a můžeme očekávat další, hodně náročné výjezdy, kdy určitě to 

nebude taková pohoda jako na tomto snímku ze školení JPO. 

Další oblastí, která v letošním roce zabrala nemálo času byly akce na projektu 

“Chutě bez hranic“, pořádané s podporou Evropské unie. Nemám bližší podklady, 

ale odhaduji, že minimálně šest akcí proběhlo s naší účastí, buď pouze 

návštěvnickou nebo i organizační. Tady přispěly určitě i ostatní organizace a 

spolky. 

Poslední oblastí na kterou bychom neměli zapomenout při tomto bilancování, 

jsou naši mladí hasiči. Je to vlastně taková organizace v organizaci. Kolik času této 

práci věnují jejich vedoucí raději nebudu ani počítat. Nejvíce to asi vystihuje tento 

kalendář roční činnosti a pár slov Pavly Zagorové. 
 

 
Z kalendáře mladých hasičů, aneb co všechno letos stihli mladí hasiči 

Vzhledem k stále narůstajícímu počtu akcí, které mladí hasiči pořádají a kterých se účastní, uvádíme jen stručný 

seznam akcí tak, jak šly časově za sebou. Podrobný popis jednotlivých akcí najdete na našich webových stránkách a 

ve fotogalerii na http://sites.google.com/site/mhfrycovice. 

06.01. Začaly pravidelné páteční tréninky, střídáme tělocvičnu, bazén a hasičárnu. 

19.01. Nábor na ZŠ 

02.02. 
Projektový den na ZŠ - Vytvořili jsme jedno stanoviště z deseti, kterým postupně prošlo 180 dětí (10 skupin po 18 
dětech od 1. do 9. třídy) 

11.02. Soutěž v požární zručnosti ve Pstruží, 8.místo. 

12.02- 
15.02. 

Lyžařský výlet Karlov, Malá Morávka, Jeseníky, 18 účastníků, pořádáno společně s Paskovem 

18.02. Výlet do hasičského muzea a na HZS Ostrava 

03.03. Uzlová a hadicová štafeta (Plamen) v Místku s návštěvou polygonu a HZS 

31.03. 
Odborky + hasičské čvachtání Zbrojnice + Relax Centrum, zúčastnily se děti z celého okrsku (Žabeň, Staříč, 
Fryčovice, Paskov, Brušperk, Krmelín)  

21.04. 
Fryčovický braňák pro veřejnost i hasiče, zúčastnilo se 92 dětí, zúčastnili se i Slováci z družební obce Stráňavy 

28.04. 
Lučina – soutěž v požárním útoku zařazená do Moravskoslezské ligy mladých hasičů + čtyřboj. Celkem se 
soutěží v pěti různých disciplínách. 

04.05. Brigáda – natírání vozíku 

05.05. 
Nová Ves – soutěž v požárním útoku + štafeta dvojic a uzlová štafeta 
Po návratu ze soutěže brigáda – mytí hasičských aut. 

12.05. Okresní kolo hry Plamen - štafety CTIF, štafeta dvojic - Frýdek stadion Slezan 

13.05. Michálkovice – soutěž v požárním útoku zařazená do Moravskoslezské ligy mladých hasičů 

http://sites.google.com/site/mhfrycovice
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19.05. Krmelín – soutěž v požárním útoku zařazená do Moravskoslezské ligy mladých hasičů 

20.5. Klimkovice – soutěž v požárním útoku zařazená do Moravskoslezské ligy mladých hasičů 

26.05. 

Okresní kolo hry Plamen – závěrečná část - se konala letos ve Fryčovicích. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – 
mladší a starší žáci, ve dvou disciplínách – požární útok CTIF (mezinárodní pravidla) a požární útok s vodou. 
Zúčastnilo se na 350 dětí z celého okresu Frýdek-Místek. 

27.05. Fryčovice  – soutěž v požárním útoku zařazená do Moravskoslezské ligy mladých hasičů 

01.06. Škvaření vaječiny na hřišti TJ Sokol 

02.06. Petřvaldík – soutěž v požárním útoku zařazená do Moravskoslezské ligy mladých hasičů 

03.06. Paskov – soutěž v požárním útoku zařazená do Moravskoslezské ligy mladých hasičů 

09.06. Lubno – soutěž v požárním útoku zařazená do Moravskoslezské ligy mladých hasičů 

16.06. Jistebník – soutěž v požárním útoku zařazená do Moravskoslezské ligy mladých hasičů 

17.06. 
Oprechtice – soutěž v požárním útoku zařazená do Moravskoslezské ligy mladých hasičů 
Účast na soutěži CTIF v družební obci Mszana v Polsku 

23.06. 
Řepiště – soutěž v požárním útoku zařazená do Moravskoslezské ligy mladých hasičů 
Nýdek – soutěž v požárním útoku zařazená do Moravskoslezské ligy mladých hasičů 
Vystoupení MH na hřišti v rámci oslav 100 let TJ Sokol  

29.6.- 
30.08 

Letní tréninky s vodou každý pátek na hřišti 

26.08. Vystoupení MH na dožínkách 

31.08. Oprechtice – noční soutěž pro MH 

08.09. 
Bruzovice – soutěž v požárním útoku zařazená do Moravskoslezské ligy mladých hasičů 
Brušperk – soutěž v požárním útoku zařazená do Moravskoslezské ligy mladých hasičů 

14.09. 
Rozlučka s létem – langoše na hřišti TJ Sokol Fryčovice – přátelské posezení pro všechny členy SDH, děti i 
rodiče. 

03.10. Drakiáda nad hřištěm pořádaná ve spolupráci s družinou při ZŠ Fryčovice. 

06.10. Slavnostní ukončení a vyhodnocení Moravskoslezské ligy mladých hasičů 

20.10. Okresní kolo Plamen – Závod požárnické všestrannosti 

02.11.
-20.12 

Tréninky každý pátek se přesunují střídavě do tělocvičny, na bazén a do hasičské zbrojnice 

30.11.
-01.12 

Spaní v hasičárně spojené s úklidem zbrojnice a besedou s policisty, zdravotnicí a hasiči. Možná přijde i Mikuláš... 

14.12. Pečení perníků v hasičárně 

21.12. Vánoční besídka 

Jen tato stručná tabulka má 37 řádků. Rok má 52 týdnů a my máme přes vánoce prázdniny a nescházíme se. Když 

se blíže podíváte na data jednotlivých akcí a zamyslíte se nad jejich počtem, je až s obdivem, kolik toho mladí hasiči z 

Fryčovic stihnou. Každý pátek máme trénink, prakticky každou sobotu a během května a června i neděli máme soutěž 

nebo nějakou akci. Výjimkou nejsou dvě, dokonce i tři akce za den.  

Proto si dovolím zakončit slovy: „ Je zřejmé, že letos mladí hasiči rozhodně nezaháleli.“ 

P.S. Velmi děkuji všem, kteří se na hladkém průběhu všech těchto akcí podíleli. 
 

 Za vedoucí a instruktory  Pavla Zagorová. 

Tolik k mladým hasičům, další komentáře nejsou potřeba, jen si neodpustím publikovat povzdech či konstatování 

Pavly když mi předávala podklad za mladé hasiče:“ Když se teď na to dívám, tak je mi konečně jasné proč si nemůžu 

najít doma čas na pořádný úklid.“ (Pozvi úklidovou službu SDH Fryčovice.) Tak ať vám to nadále šlape jako doposud. 

Co na závěr? Určitě je třeba připomenout i další práce sboru. Zub času se začíná připomínat i na rekonstruované 

zbrojnici. Letos proběhly opravy obložení zbrojnice a nátěry venkovních dřevěných částí. Tentokrát u bez firem. Na 

zdech zbrojnice se nepodepsal bohužel jen zub času, ale i nějaký vandal a náprava bude nákladnější. Spousta práce 

se odvedla i na vybavení zbrojnice, výjezdové a soutěžní technice. Vyzvednout musím práci Pavla Matuly, který si po 

rekonstrukci staré stříkačky PS8 vyhrál i s malou stříkačkou PS3 a obě teď zdobí vstup do zbrojnice.  
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Pokud budete mít zájem dozvědět se více o jednotlivých akcích sboru zavítejte na novou adresu našich webových 

stránek www.sdhfrycovice.cz, kde se dozvíte výsledky našich soutěží, shlédnete výstižné fotogalerie našich plesů a 

mnohé další aktuality. 

Zbývá ještě poděkování členům sboru a mini týmům, které se utvořily při pořádání jednotlivých akcí, kdy kuchyň, 

občerstvení, technika a další činnosti fungují bez složitého vysvětlování. Poděkovat jim za jejich práci a hlavně 

obětovaný čas. Dále poděkovat sponzorům, za jejich materiální a finanční pomoc při akcích sboru. Co nevidět se 

uvidíme při přípravě plesové tomboly a doufáme i nadále ve vaši štědrost. 

Všem spoluobčanům přejeme klidné prožití svátků vánočních a v nastávajícím roce 2013 šťastnou ruku ve volbě 

nové hlavy státu.(Asi toho se stávající politickou garniturou příliš mnoho nezmůže, ale reprezentovat by mohl třeba 

jako naši tenisté.) To jen tak na okraj. Vám všem samozřejmě zdraví, rodinu, která podpoří a dodá sílu a motivaci, 

stálou a slušně placenou práci, starším důchod se kterým můžete prožít důstojné stáří a mladším příležitost uplatnit se 

podle svých možností a představ. 

Tak nashledanou nejen na akcích Sboru dobrovolných hasičů ve Fryčovicích. 

 

  Za výbor SHČMS SDH Fryčovice 

 

   Novobilský Jiří,  jednatel 

 
                                                                           představení pro děti plné pohádek, písniček, her a soutěží 

VÁNOČNÍ ZVONKOVÁNÍ 
v kulturním sále Obecního domu 

            18. prosince 2012 
       začátek 16.30, vstupné 50 Kč 

 
Prodej lístků každý den od 7.30 do 14.00 na Obecním úřadě                    

ve Fryčovicích 
v 1 p. u paní Glombíčkové nebo obj. na tel.. 722 511 896 

 
 

 

KT TJ Sokol Fryčovice 
 Pro druhou polovinu letošního roku byl připraven týdenní pobyt na Šumavě a třídenní pobyt na Jižní Moravě.  
Týdenní cykloturistický zájezd  na Šumavu byl také připravovaný jako vzpomínku na Zdeňka Uhlíře , který nás v roce 
2007 při stejné akci opustil. 

Z Fryčovic odjíždíme směr Hluboká nad Vltavou, kde jsme naplánovali delší zastávku, prohlídku zámku a 
nabízí se možnost občerstvení. Zpoždění nám umožnilo jen velice krátkou prohlídku vyhlídkové věže, z které byl 
nádherný výhled do okolí, zejména na Vltavu a zámecký park. Pozdě odpoledne přijíždíme na Churáňov do místa 
ubytování. Malá skupinka cykloturistů ještě vyráží na krátkou 19 km seznamovací trasu. 
Protože nám počasí přeje, zvládáme během týdenního pobytu připravený rozpis cyklotras. Zvládáme táhlé stoupání 
přes Přílbu, Knížecí Pláně, Bučinu k prameni Vltavy. 
Další dny projíždíme přes nádherné údolí k hájovně na Březníku, hradlový most, Antýgl, následuje úsek pro pěší 
kolem Hamerského  potoka. 

Při plánované trase na rozhlednu Poledník byla možnost pro méně zdatné v Modravě odbočit na trasu k 
autobusu, který nás čekal u Čeňkové Pily a tak si zkrátit cestu kolem Vchynicko-Tetovského kanálu. Také trasa přes 
hutě dávala všem možnost využít i zkrácenou trasu. Novou velice pěknou poměrně náročnou trasu za podpory 
autobusu jsme projížděli ze Strážného, Novým Údolím kolem Schwarzenberského kanálu až do Horní  Plané, kde jsme 
se museli přeplavit přes Lipenskou přehradu přívozem.  
Páteční volný den každý využil dle svých možností a zájmů.  Kdo se zpozdil toho prohnala při návratu pořádná 
šumavská bouřka i s kroupami.  Jak se říká, kdo pořádně na Šumavě nezmokne tak prý na Šumavě vůbec nebyl. 

Kulturní a školská komise ve Fryčovicích pořádá 

http://www.sdhfrycovice.cz/
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Šumava se za těch pět let výrazně změnila, přibývá rekreačních roubenek, restaurací i asfaltových cyklotras. Počasí 
nám přálo i poslední den, kdy jsme při zpáteční cestě měli plánovanou zastávku v Českém Krumlově. 

Cíl letošní vinařské cykloturistiky byla oblast Modrých hor. Vinařské obce Němčičky, Kobylí, Vrbice, Bořetice v 
čele s městem Velké Pavlovice založily v této oblasti červeného vína andré tzv. Svobodnou republiku Kraví hora. 
Sídlem vlády této republiky jsou Bořetice s dřevěnou rozhlednou na Kraví hoře, nejvýše položenou a bývalou strážní 
osadou je Vrbice, kde je ve slepencové skále v sedmi patrech nad sebou, vybudovaný vzácně jednolitý areál vinných 
sklepů. Vzpomenu ještě vinařskou obec Němčičky s širokým sportovním zázemím od letní bobové dráhy, sportovním 
areálem s ubytováním, koupalištěm a sjezdovkou. Vinařskou cyklostezku Modré hory tvoří uzavřený okruh, takže 
výlet za poznáním vinařské krajiny s nádhernými výhledy na okolní svahy vinic a okolní krajiny můžete začít v 
kterékoli obci na trase. Autobusem s přívěsem na kola přijíždíme první den do Hodějic nedaleko Slavkova u Brna 
odkud po vlastní ose projíždíme náročným kopcovitým terénem, malými malebnými vesničkami 44km trasu do místa 
ubytování v Patrii Kobylí. Náročný den je završen posezením se zpěvem a s degustací vína ve velice příjemném 
prostředí vinného sklepa bratrů Stávkových v Němčičkách. Druhý den máme na výběr dvě trasy. Společně vyrážíme 
do Vrbice, kde na samém vršíčku nacházíme seskupení nádherných vinných sklepů. To ale musel být v minulosti 
opravdu krásný strážní vrch z výhledy na okolí. Sjezd do Bořetic je velice krátký, vyhýbáme se hotelům následuje Kraví 
hora a opět stoupáme k rozhledně na Kraví Hoře. Po krásných výhledech na okolní vinice a na Vrbici nás na samém 
vršíčku kopce čeká sjezd do Němčiček. Rozdělujeme se na dvě skupiny, při průjezdu vinařských vesniček si užíváme 
krásných a upravených stavení kolem cyklostezek, projíždíme vinicemi a užíváme si pěkného počasí. Večerní posezení 
máme zajištěno v  největším meruňkovém sadě u nás ve správní budově  s degustací, písničkami, místní specialitou, 
velice malými koláčky z Kobylí a škvarkovými jednohubkami. Ráno vyrážíme do táhlého kopce k nádherným Vrbickým 
vinným sklípkům, projíždíme kolem nich a pokračujeme dále hřebenovkou, míjíme templářské sklepy v Čejkovicích, 
míjíme Mutěnice a 17 km úsek z asfaltovým povrchem po bývalém železničním svršku nás dovede až do Kyjova kde 
na nás čeká autobus. Krásné počasí, krásné prostředí, nabitý program, víno a písnička -  to je vždy krásný nádech Jižní 
Moravy. 
 

Děkuji všem turistům, kteří na těchto akcích byli spokojeni a hlavně naším muzikantům, Jirkovi Gabryšovi, 
Petru Makulovi, Láďovi Šigutovi, Karlovi Ranochovi a Jirkovi Havlákovi, kteří tu dobrou partu svými písničkami vždy 
udržují v pohodě a dobré náladě. Na obou akcích nás doprovázelo velice pěkné počasí a za pěkného počasí je všude 
krásně. 
                                                                                                                                        
          za KT TJ Sokol Fryčovice Nevlud Miroslav 
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Konečné tabulky po podzimní části soutěží mužstev oddílu kopané TJ Sokol Fryčovice 
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Kulturní a školská komise ve Fryčovicích pořádá zájezd do Prahy na muzikál 

D  Ě  T  I     R  Á  J  E 
Posledních 50 představení a Děti ráje končí. 

Termín 4. května 2013  

Záloha 1000 Kč musí být uhrazena do konce prosince 2012  

Objednané jsou lístky hned u podia, takže uvidíte své hrdiny zblízka. Jelikož je  stále velký zájem o tento muzikál musí 

být lístky zaplacené do konce roku 2012. Proto případné zájemce žádáme o nahlášení a zaplacení zálohy v nejbližší 

době. Bližší informace na Obecním úřadě u paní Glombíčkové nebo na tel. 722 511 896. 

Parta maturantů, na konci 80. let, tráví svůj volný čas po diskotékách. Těm kralují 

velcí frajeři – „dýdžejové“ Tom a Stanley (Sagvan Tofi, Lukáš Vaculík, Braňo Polák a 

Martin Zounar). Jen romantik Michal (František Pytloun, Tomáš Löbl), který píše 

básničky a skládá písničky, se kolektivu vymyká a je terčem jejich posměchu. 

Michalovu lásku ke spolužačce Evě (Petra Doležalová, Michaela Sejnová) překazí 

intriky její kamarádky Kájiny (Martina Cerhová, Hana Kubinová). Po dvaceti letech se 

Eva (Míša Nosková, Šárka Marková znovu setkává se svou první velkou láskou Michalem (Bořek Slezáček, Peter 

Veslár) a nekonečný milostný příběh se vrací v podobě sblížení její dcery Báry (Tereza Aster Vágnerová, Genny Ciatti) 

a Michalova syna Mickeyho (Michael Foret, Petr Poláček).  

                          Nabízíme Vám    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 Teplovzdušné krby 

 Teplovodní krby 

 Kachlová kamna 

 Hypokaustová kamna  

 Zahradní krbové sestavy 

 Pizza pece 

 Stavba a vložkování komínu 
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INZERCE: 

 
 

AUTOSERVIS 
 LIBOR HLAVATÝ 

NABÍZÍ: 
 

 
 

-OPRAVY OSOB NÍCH, 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 
 

mailto:hlavaty.auto@seznam.cz
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Fryčovický zpravodaj č.4/2012 

Redakční rada nezodpovídá za obsah článků, 
které jsou podepsány. 

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

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

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

Uzávěrka č.1/2013  je: 11.3.2013 

mailto:frycoviceou@cmail.cz
mailto:vrata.konecny@seznam.cz
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