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Stavba kanalizace ve Fryčovicích. 
 
Vážení občané, 
 

v letošním roce v březnu jsme předpokládali zahájení stavby kanalizace. Musím Vám tímto oznámit, 
že stavba se opět odkládá, protože stále ještě nebyla podepsána smlouva o poskytnutí dotace se Státním 
fondem životního prostředí. 

Zhotovitel stavby, který vyšel z výběrového řízení a kterým je sdružení firem EUROVIA CS, a.s., je 
připraven zahájit práce. Autorský dozor stavby bude zajišťovat firma, která zpracovala projekt, a tou je firma 
Koneko Ostrava, s. r. o., zodpovědný projektant je Ing. Sergej Gorbunov. Technický dozor investora bude 
zajišťovat firma INGAT inženýrské činnosti, s.r.o., Ing. Jiří Černík. Zřizovatelem a následně 
provozovatelem kanalizace bude Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice – Obec Fryčovice.   

Jde o stavbu ve veřejném zájmu s cílem zlepšení životního prostředí, jejímž výsledným objektem 
bude snížení znečištění jak vod povrchových, tak i podzemních. Stavba bude realizována jako jednotná 
splašková gravitační kanalizace, na kterou se musí napojit všechny rodinné domky, které jsou v dosahu nové 
kanalizace. Do nové kanalizace budou napojeny pouze vody odpadní (umyvadla, záchody, pračky). Dešťové 
vody z pozemků budou odváděny stávající sítí kanalizace. Splašky budou odtékat kanalizačním systémem 
do čistírny odpadních vod v Brušperku. 

Je třeba zdůraznit, že se nejedná o plošné odkanalizování obce. Celkový rozsah stavby i přehled 
rodinných domků, které budou na splaškovou kanalizaci v rámci této stavby napojeny, bude zřejmý 
z výkresové dokumentace umístěné na webových stránkách obce Fryčovice. Je také možné se o těchto 
záležitostech informovat na obecním úřadě osobně. Napojení dalších části obce na kanalizaci bude možný 
v dalších etapách. Některé nemovitosti budou nuceny z technických nebo ekonomických důvodů řešit 
likvidaci odpadních vod v souladu s příslušnými předpisy individuálně. 

 
Realizace stavby kanalizace se předpokládá, že bude trvat po dobu 24 měsíců. Stavba bude probíhat 

souběžně v několika úsecích. Občané budou o pracích v blízkosti jejich domů předem informováni.  
Vlastní přípojka je vedena od hlavního kanalizačního řádu po napojovací bod (kanalizační 

přípojkovou šachtu), který bude umístěn v hranici veřejného pozemku s pozemkem vlastníka připojované 
nemovitosti. Přesné umístění napojovacího bodu bude s vlastníkem nemovitosti upřesněno s ohledem na 
místo vyústění přípojky z jeho nemovitosti. Realizaci a úhradu kanalizačního řádu a veřejné části přípojky 
zajišťuje obec s využitím finančních zdrojů Evropské unie, Státního fondu životního prostředí, z fondu 
Moravskoslezského kraje a z rozpočtu Obce Fryčovice. 

Neveřejná část je vedena od zapojovacího bodu po výusť z nemovitosti vlastníka kanalizační 
přípojky. Realizaci a úhradu neveřejné části přípojky zajišťuje vlastník připojované nemovitosti (stavebník). 
Na 1 rodinný dům se počítá s jedním napojením na veřejnou část. Stavebník zajišťuje vlastní realizaci stavby 
neveřejné části kanalizační přípojky a na své náklady provede danou stavbu buď prostřednictvím sjednané 
firmy, nebo svépomocně.  
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Přípojku bude možno řešit dvěma způsoby:  
1) gravitačně (samospádem) v potřebné hloubce 
2) nebo pomocí kalového čerpadla 

 
Neveřejné části přípojek, od revizní přípojové šachtice až po nemovitost vlastníka, musí v souladu se 

Stavebním zákonem mít vydán:  
• ÚZEMNÍ SOUHLAS – ve smyslu §96, odst. 2 Stavebního zákona - u přípojek v délce do 50 m 

(včetně)  
•  ÚZEMNÍ SOUHLAS V ČETNĚ OHLÁŠENÍ STAVBY  – ve smyslu §96, odst. 2a. §104, odst. 2, 

písm. h Stavebního zákona - u přípojek v délce nad 50 m 
 

Rada obce všem vlastníkům připojovaných nemovitostí nabízí, že na základě zplnomocnění vlastníka nemovitosti 
zajistí obec Fryčovice hromadné vydání příslušných povolení na Stavebním úřadě v Brušperku. 

Příslušné povolení si může zajistit každý vlastník nemovitosti samozřejmě i sám, vydané stanovisko stavebního 
úřadu je pak nutno předložit na obecním úřadě před připojením přípojky.  

Podklady pro vydání hromadného územního souhlasu pro stavbu neveřejné části kanalizačních přípojek bude 
zpracovávat pro Obec Fryčovice pan Ing. Jan Vala. Po dohodě s majitelem připojované nemovitosti zakreslí do 
podkladové katastrální mapy jednoduchý situační plánek nové splaškové kanalizace a umístění připojovacího bodu. 

V případě, že neveřejná část přípojky vede přes pozemek souseda, nutno doložit písemný souhlas vlastníka 
pozemku pro zřízení věcného břemene. 

 
          Ing. Jiří Volný 
          starosta obce 
 
Vzor - napojení kanalizačních přípojek a jejich zakreslení do situačního plánku: 
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Informace pro občany … 

Obec Fryčovice měla na počátku roku 2012 celkem 2 364 obyvatel a ke konci roku 2012, to bylo 2355 obyvatel, což 

představuje úbytek o 9 obyvatel. 

Do Fryčovic se v roce 2012 nově přihlásilo 37 občanů, odhlásilo se jich 49. V roce 2012 se celkem narodilo 20 dětí, 

z toho 13 děvčat a 7 chlapců. Zemřelo 17 občanů, 8 žen a 9 mužů. 

V loňském roce byly ve Fryčovicích uzavřeny 2 občanské sňatky. 

Na zdejším Obecním úřadě bylo provedeno 558 ověřování, a to ověřování pravosti podpisu i ověřování shody opisu či 

kopie s předloženou listinou. 

Prostřednictvím systému CZECH POINT bylo podáno 56 žádostí o výpis z rejstříku trestu, 50 žádostí o výpis z katastru 

nemovitostí a 21 žádostí o výpis z obchodního rejstříku. 

Bc. Kateřina Matušková, matrikářka 

 

Vítání občánků 
V sobotu 9. února 2013 jsme slavnostně přivítali na letošním prvním vítání do života  6 nejmenších fryčovických 

občánků – 4 děvčata: Elišku Cholevovou, Lauru Matějovou, Karolínu Mrázkovou, Helenu Bílkovou a 2 chlapce: Jakuba 

Nevluda a Matěje Strouhala. 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     

 

 

 

ŠK komise Obecního úřadu Fryčovice, TJ Sokol Fryčovice, ZŠ Fryčovice a MŠ Fryčovice 
připravuje společnou akci na 8. června 2013 pod názvem: 

VESNIČKO MÁ STŘEDISKOVÁ 2013 -  I. ro čník 
program: možná přijde i Hopsalín, program místních organizací, atrakce pro děti, hudba 

a bohaté občerstvení 
 
 

TJ SOKOL Fryčovice, oddíly Klubu turistů a rekreačních sportů 
pořádají v sobotu 18.května 2013 tradiční 

FRYČOVICKÉ POCHODY 
Trasy: 10 km pro pěší – „POHÁDKOVÝ LES“, pro příznivce cykloturistiky je připraveno 6 tras. 

Start: 8 – 10 hod. pro cykloturistiku, od 9 do 11 hodin pro „pohádkový les“ 
Srdečně zvou pořadatelé! 
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Vážení spoluobčané 
 
Rád bych Vás stručně informoval o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie České 
republiky Brušperk. Naše obvodní oddělení ve spolupráci se Službou kriminální policie a vyšetřování Frýdek-Místek 
prověřovalo od 1. 1. 2012 do 31.12.2012 celkem 379 trestných činů, 382 přestupků (mimo dopravních) a dalších 393 
spisů běžné pořádkové agendy, což je celkem 1154 spisů, přičemž v roce 2011 to bylo cca o 50 spisů více. Lze 
konstatovat, že ve srovnání s rokem 2011, je trestná činnost konstantní, přičemž výsledky, respektive objasněnost 
trestné činnosti také, kdy se podařilo objasnit každý třetí trestný čin. 
 V samotné obci Fryčovice došlo od 1. 1. 2012 do 31.12.2012 k 40 trestným činům, 40 přestupkům (mimo 
dopravní), což v porovnání s roky předchozími znamená konstantní nápad trestné činnosti. U trestných činů převažují 
majetkové delikty, zejména krádeže vloupáním do motorových vozidel, rodinných domů a novostaveb, sklepů a 
komerčních objektů, krádeže různého elektroinstalačního materiálu, zejména v průmyslových zónách, nemalou 
měrou se na trestné činnosti však podílí i trestné činy proti zdraví a trestné činy obecně nebezpečné a ohrožující, pro 
představu se jedná o různé formy ublížení na zdraví, řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu, drog, maření 
úředního rozhodnutí, distribuce omamných a psychotropních látek apod. 
 Rovněž bych Vás chtěl upozornit na opakující se případy protiprávního jednání. Kdy pachatelé přímo v místě 
bydliště občanů pod různými legendami např. odečtu elektrické energie, vody, či nabízení různých služeb a zboží 
apod., následně žádají obyvatele domu, zejména seniory, o rozměnění finanční hotovosti, poté vnikají do obydlí, kde 
sledují, kde mají občané uložené peníze, přičemž v nestřeženém okamžiku uschované peníze, mnohdy celoživotní 
úspory, odcizí. Byly zaznamenány i obdobné případy, kdy pachatel telefonicky kontaktuje seniora pod legendou, že je 
vnuk či vnučka a potřebuje peníze na nákup vozidla, nebo právě havaroval a potřebuje se finančně vyřídit s jiným 
účastníkem dopravní nehody. Následně láká tímto způsobem peníze od seniora většinou tak, že pošle nějakého 
svého známého či kamaráda, aby peníze vyzvedl. Nutno poznamenat, že vždy se jedná o seniory, kteří mají 
v domácnosti zřízenou pevnou linku, jejíž číslo je veřejně přístupné v telefonních seznamech. V případě, že by se 
podobný případ stal komukoli z občanů, doporučuji ihned si ověřit, zda se skutečně jedná o nějakého příbuzného, 
v žádném případě peníze nepředávajte nikomu cizímu, ale kontaktovat Policii České republiky a pokud by někdo byl 
ochoten významnou měrou přispět k odhalení takových pachatelů trestné činnosti, může pachateli slíbit zapůjčení 
peněz, ale ihned  telefonicky kontaktovat Policii České republiky, která zajistí vše potřebné. Je opravdu nutné, aby 
Policie byla kontaktována ihned po ukončení telefonního hovoru, neboť pachatel, či pachatelé se mohou již nacházet 
někde v blízkosti obydlí potencionální oběti takového podvodného jednání. 
 Vážení spoluobčané, na závěr bych Vás chtěl požádat, abyste i nadále věnovali pozornost tomu, co se děje ve 
vaší obci a v případě potřeby jste se co nejrychleji obraceli na Policii ČR na telefonní číslo 558 666 222, což je přímo 
na naše obvodní oddělení PČR Brušperk, možno i na služební mobilní telefon, a to na číslo 734 620 683, nebo na 
tísňovou linku 158. Bez Vaší pomoci nemůžeme být nikdy tak úspěšní, jak bychom si všichni přáli. 
 
      Za kolektiv OOP Brušperk   Npor. Mgr. Kamil Václavík 



 

Letos nám bylo opět ctí pomoci potř

sbírky v naší obci. Nejprve jsme plánovali jít s více skupinkami dětí, jedna dívka, ale onemocněla, vznikla tedy zvláštní 

obětování jejich volného času a pěkné zpívání.

Pro děti, které pomáhaly s Tříkrálovou sbírkou, CHARITA Frýdek

odpoledne „PODĚKOVÁNÍ KOLEDNÍKŮM aneb setkali se klauni a králové“. Na programu byla  klauniáda, hry, soutěže 

a hlavolamy s klaunským divadlem MIMO a malé občerstvení.Oběma Luckám a Naty se odpoledne líbilo.

 

Poznáváme naše Fryčovi
Byla to naše první letošní výprava, kdy jsme naši obec poznávali také z jiné stránky, než ji známe 

do školy, pekárny, do FryRelaxcentra ...  .Tato byla zaměřena na poznávání kulturních památek. Sešli jsme se jako již 

"ulice Židovská", "Špluchov" a "Kamenec". Taky jsme si řekli, proč a na jakých míste

a kříže a jaký to mělo pro lidi v minulosti význam. Pokusili jsme se také spočítat a vyjmenovat kapličky a kříže 

v našem okolí. A to už jsme se vydali na cestu zpět 

z nás viděli odlétat z řeky volavku popelavou. Nakonec jsme si prohlédli památník II. světové války. A Pirát nám také 
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1.oddíl Jelci Fryčovice
 

Tříkrálová sbírka 
Letos nám bylo opět ctí pomoci potřebným. Byli jsme osloveni paní Vyvialovou, která je pověřena organizací 

sbírky v naší obci. Nejprve jsme plánovali jít s více skupinkami dětí, jedna dívka, ale onemocněla, vznikla tedy zvláštní 

skupinka pěti dětí a dvou dospělých. Sraz jsme měli v sobotu 5

v 9 hodin na faře, kde jsme si vyrobili korunky a přečkali deštivé počasí, to 

se ale rozhodlo až po nějaké chvíli, že se umoudří ). Asi po půl hodině 

vyrážíme. Vydáváme se směrem vpravo od fary okolo kostela dolů, přes 

lávku.  Hurá, už neprší. Na leden je tento den velmi teplé počasí (je osm 

stupňů). U každého domu se vždy chvíli zdržíme, zpíváme a předáváme 

drobné dárky od charity, kapesní kalendář a cukr s logem charity. 

Začínáme se pomalu vracet po hlavní silnici, potom jdeme okolo GD 

reklamy a naši sbírku zakončujeme u budovy fary. Děkujeme všem dětem 

Natálii Bílkové, Lucii Strakové, Lucii Volné, Vojtovi a Pavlovi Volným za 

obětování jejich volného času a pěkné zpívání. 

Pro děti, které pomáhaly s Tříkrálovou sbírkou, CHARITA Frýdek-Místek zorgani

odpoledne „PODĚKOVÁNÍ KOLEDNÍKŮM aneb setkali se klauni a králové“. Na programu byla  klauniáda, hry, soutěže 

a hlavolamy s klaunským divadlem MIMO a malé občerstvení.Oběma Luckám a Naty se odpoledne líbilo.

Poznáváme naše Fryčovice 
Byla to naše první letošní výprava, kdy jsme naši obec poznávali také z jiné stránky, než ji známe 

do školy, pekárny, do FryRelaxcentra ...  .Tato byla zaměřena na poznávání kulturních památek. Sešli jsme se jako již 

obvykle na faře a to jednoho únorového nedělního rána. 

Naši největší památkou ve Fryčovicích, o které jsme si 

pověděli, je "Kostel nanebevzetí panny Marie", byl 

postaven v období let 1335 

kamennou stavbou v okolí. Poté jsme se přesunuli 

k památníku I. světové války, kde nám Pirát vysvětlil, co 

je to za místo a jakou má symboliku. Prohlédli jsme si 

sochu vojáka a taky smuteční vrbu, která tam byla 

vysazena. Povšimli jsme si, že u památníku je i stožár, na 

který se věší naše státní vlajka.  Pokračovali js

naše kroky směřovaly uličkami a cestami, až k restauraci 

Chamrád, kde jsme si prohlédli "schovanou" kapličku.  

Během cesty Pirát dětem nastínil i místní názvosloví 

"ulice Židovská", "Špluchov" a "Kamenec". Taky jsme si řekli, proč a na jakých místech se v minulosti stavěly kapličky 

a kříže a jaký to mělo pro lidi v minulosti význam. Pokusili jsme se také spočítat a vyjmenovat kapličky a kříže 

v našem okolí. A to už jsme se vydali na cestu zpět - chodníkem na břehu řeky Ondřejnice a měli jsme štěstí

z nás viděli odlétat z řeky volavku popelavou. Nakonec jsme si prohlédli památník II. světové války. A Pirát nám také 

1.oddíl Jelci Fryčovice 

ebným. Byli jsme osloveni paní Vyvialovou, která je pověřena organizací 

sbírky v naší obci. Nejprve jsme plánovali jít s více skupinkami dětí, jedna dívka, ale onemocněla, vznikla tedy zvláštní 

skupinka pěti dětí a dvou dospělých. Sraz jsme měli v sobotu 5.1.2013 

v 9 hodin na faře, kde jsme si vyrobili korunky a přečkali deštivé počasí, to 

se ale rozhodlo až po nějaké chvíli, že se umoudří ). Asi po půl hodině 

vyrážíme. Vydáváme se směrem vpravo od fary okolo kostela dolů, přes 

eden je tento den velmi teplé počasí (je osm 

stupňů). U každého domu se vždy chvíli zdržíme, zpíváme a předáváme 

drobné dárky od charity, kapesní kalendář a cukr s logem charity. 

Začínáme se pomalu vracet po hlavní silnici, potom jdeme okolo GD 

aši sbírku zakončujeme u budovy fary. Děkujeme všem dětem 

Natálii Bílkové, Lucii Strakové, Lucii Volné, Vojtovi a Pavlovi Volným za 

Místek zorganizovala 26. února zábavné 

odpoledne „PODĚKOVÁNÍ KOLEDNÍKŮM aneb setkali se klauni a králové“. Na programu byla  klauniáda, hry, soutěže 

a hlavolamy s klaunským divadlem MIMO a malé občerstvení.Oběma Luckám a Naty se odpoledne líbilo. 

Byla to naše první letošní výprava, kdy jsme naši obec poznávali také z jiné stránky, než ji známe - obvyklá cesta 

do školy, pekárny, do FryRelaxcentra ...  .Tato byla zaměřena na poznávání kulturních památek. Sešli jsme se jako již 

o jednoho únorového nedělního rána. 

Naši největší památkou ve Fryčovicích, o které jsme si 

pověděli, je "Kostel nanebevzetí panny Marie", byl 

postaven v období let 1335 - 1345 a je nejstarší 

kamennou stavbou v okolí. Poté jsme se přesunuli  

světové války, kde nám Pirát vysvětlil, co 

je to za místo a jakou má symboliku. Prohlédli jsme si 

sochu vojáka a taky smuteční vrbu, která tam byla 

vysazena. Povšimli jsme si, že u památníku je i stožár, na 

který se věší naše státní vlajka.  Pokračovali jsme dál, 

naše kroky směřovaly uličkami a cestami, až k restauraci 

Chamrád, kde jsme si prohlédli "schovanou" kapličku.  

Během cesty Pirát dětem nastínil i místní názvosloví 

ch se v minulosti stavěly kapličky 

a kříže a jaký to mělo pro lidi v minulosti význam. Pokusili jsme se také spočítat a vyjmenovat kapličky a kříže  

chodníkem na břehu řeky Ondřejnice a měli jsme štěstí, někteří 

z nás viděli odlétat z řeky volavku popelavou. Nakonec jsme si prohlédli památník II. světové války. A Pirát nám také 



 

pověděl o tom, že na Sovinci byla partyzánská skupina 

i za cenu vlastního nebezpečí. Nakonec jsme si pověděli jak se chovat k těmto památkám 

nich nechodit, neničit, nedělat okolo nich nepořádek a že se k nim chováme s úctou. Škoda jen, že ne všechny děti 

chápou význam těchto památek a chova

jsme vytvořili mapu památek Fryčovic. Už se těšíme, kdy zase budeme pokračovatv poznávání naší obce, které bude 

na jaře - a to bychom měli zavítat do okolních lesů....

 

V úterý5.3.2013 jsme jeli s našim oddílem místo pravidelné schůzky 

v 15:30 před naší klubovnou, kterou máme na místní faře. Rozdělili jsme se do au

Na bazénu jsme dostali každý hodinky s čipem, které jsme si připnuli na ruku a šli se převléknout do šaten.

z nás byli v aquaparku poprvé, tak jsme společně vyzkoušeli různé atrakce. Zaplavali 

ve vířivce, ale nejvíce nás zaujal tobogán. Zpočátku jsme měli smíšené pocity a trochu se i báli, ale nakonec se nám to 

tak zalíbilo, že jsme nechtěli ani domů. Na závěr rychlá sprcha a honem, honem do šaten, ať se stihneme 

převléknout, než nám vyprší zbývající čas.Pak jsme se všichni před 

k rodičům.Na bazéně se nám moc líbilo a doufáme, že tam letos ještě jednou s oddílem pojedeme.

 

TEE-PEE, Pavli, Jana, Pirát a Radek Bliž

 
 
 
 

http://88.103.209.233/katalog. Katalog je stále k
V loňském roce nám přibylo do fondu 469 knih, vyřazeno bylo 91 knih a to buď zastaralých, nebo poničených. 
V únorů proběhla úspěšná revize knižního fondu, zrevi
proběhla beze ztrát. V knihovně také probíhaly různé akce pro děti, ať to byly knihovnické lekce, výtvarné soutěže, 
také jsme se zúčastnili celostátní akce „Noci s
 Na závěr bych Vás chtěla pozvat k
z 8 785 knih. Celoroční poplatek činí: děti do 15 let 20 Kč, studenti 30 Kč a dospělí 50 Kč.
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pověděl o tom, že na Sovinci byla partyzánská skupina - jmenovala se Jiskra, a že ji někteří "místní" za války pomáhali 

u vlastního nebezpečí. Nakonec jsme si pověděli jak se chovat k těmto památkám 

nich nechodit, neničit, nedělat okolo nich nepořádek a že se k nim chováme s úctou. Škoda jen, že ne všechny děti 

chápou význam těchto památek a chovají se k nim nepatřičně. Na tuto výpravu jsme navázali na další schůzce, kdy 

jsme vytvořili mapu památek Fryčovic. Už se těšíme, kdy zase budeme pokračovatv poznávání naší obce, které bude 

a to bychom měli zavítat do okolních lesů.... 

Návštěva SPORTPLEXU 
5.3.2013 jsme jeli s našim oddílem místo pravidelné schůzky doaquaparkuve

v 15:30 před naší klubovnou, kterou máme na místní faře. Rozdělili jsme se do aut a vyjeli směr novým zážitkům.

jsme dostali každý hodinky s čipem, které jsme si připnuli na ruku a šli se převléknout do šaten.

aparku poprvé, tak jsme společně vyzkoušeli různé atrakce. Zaplavali 

tobogán. Zpočátku jsme měli smíšené pocity a trochu se i báli, ale nakonec se nám to 

zalíbilo, že jsme nechtěli ani domů. Na závěr rychlá sprcha a honem, honem do šaten, ať se stihneme 

převléknout, než nám vyprší zbývající čas.Pak jsme se všichni před bazénem rozloučili a vraceli se zpátky domů

k rodičům.Na bazéně se nám moc líbilo a doufáme, že tam letos ještě jednou s oddílem pojedeme.

PEE, Pavli, Jana, Pirát a Radek Bližší informace o oddílu na www.skautifrycovice.cz

Vážení spoluobčané a přátelé dobré knihy, 
 
Opět po roce spolu nahlédneme do statistických údajů naší knihovny.
 
V roce 2012 bylo přihlášeno 307 čtenářů, z toho 110 dětí do 15 let. Je to ale 
o 5 čtenářů méně než v loňském roce. Do knihovny přišlo 4
webové stránky zhlédlo 2 804 návštěvníků. Pro lepší orientaci v
fondu slouží on-line katalog, jehož využilo 205 čtenářů a který si můžete 
prohlédnout nejen v knihovně, ale i z

. Katalog je stále k dispozici.  Vypůjčeno bylo 10 495 dokumentů, z
loňském roce nám přibylo do fondu 469 knih, vyřazeno bylo 91 knih a to buď zastaralých, nebo poničených. 
únorů proběhla úspěšná revize knižního fondu, zrevidováno bylo 8 561 knih, včetně regionálního fondu. Revize 

knihovně také probíhaly různé akce pro děti, ať to byly knihovnické lekce, výtvarné soutěže, 
také jsme se zúčastnili celostátní akce „Noci s Andersenem“, kde v knihovně s námi nocovalo 30 dětí.

Na závěr bych Vás chtěla pozvat k návštěvě naší knihovny, určitě byste si vybrali z
785 knih. Celoroční poplatek činí: děti do 15 let 20 Kč, studenti 30 Kč a dospělí 50 Kč. 

    Sadílková Nataša, Obecní k

 

                                    PODĚKOVÁNÍ 
Výbor ZO KSČM děkuje občanům za hlasy pro levicové prezidentské kandidáty.

Blahopřejeme k první volbě občanů a ke zvolení MILOŠE ZEMANA.
 

jmenovala se Jiskra, a že ji někteří "místní" za války pomáhali 

u vlastního nebezpečí. Nakonec jsme si pověděli jak se chovat k těmto památkám - vždy slušně, zbytečně po 

nich nechodit, neničit, nedělat okolo nich nepořádek a že se k nim chováme s úctou. Škoda jen, že ne všechny děti 

jí se k nim nepatřičně. Na tuto výpravu jsme navázali na další schůzce, kdy 

jsme vytvořili mapu památek Fryčovic. Už se těšíme, kdy zase budeme pokračovatv poznávání naší obce, které bude 

doaquaparkuve Frýdku-Místku.Sraz byl 

t a vyjeli směr novým zážitkům. 

jsme dostali každý hodinky s čipem, které jsme si připnuli na ruku a šli se převléknout do šaten.Někteří 

aparku poprvé, tak jsme společně vyzkoušeli různé atrakce. Zaplavali jsme si v bazénu, vyhřáli se  

tobogán. Zpočátku jsme měli smíšené pocity a trochu se i báli, ale nakonec se nám to 

zalíbilo, že jsme nechtěli ani domů. Na závěr rychlá sprcha a honem, honem do šaten, ať se stihneme 

bazénem rozloučili a vraceli se zpátky domů 

k rodičům.Na bazéně se nám moc líbilo a doufáme, že tam letos ještě jednou s oddílem pojedeme. 

í informace o oddílu na www.skautifrycovice.cz 

Opět po roce spolu nahlédneme do statistických údajů naší knihovny. 

toho 110 dětí do 15 let. Je to ale 
loňském roce. Do knihovny přišlo 4 808 návštěvníků, 

804 návštěvníků. Pro lepší orientaci v knižním 
line katalog, jehož využilo 205 čtenářů a který si můžete 

knihovně, ale i z domova. Adresa je: 
495 dokumentů, z toho 2 885 periodik. 

loňském roce nám přibylo do fondu 469 knih, vyřazeno bylo 91 knih a to buď zastaralých, nebo poničených. 
561 knih, včetně regionálního fondu. Revize 

knihovně také probíhaly různé akce pro děti, ať to byly knihovnické lekce, výtvarné soutěže, 
nocovalo 30 dětí. 

návštěvě naší knihovny, určitě byste si vybrali z 21 druhů časopisů nebo 
 

Sadílková Nataša, Obecní knihovna Fryčovice 

Výbor ZO KSČM děkuje občanům za hlasy pro levicové prezidentské kandidáty. 
první volbě občanů a ke zvolení MILOŠE ZEMANA. 
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Z historie Fryčovic – 25. díl 
Náboženství 

 
Lidé od nepaměti vždy v něco věřili. Svědčí o tom různé nálezy sošek a kreseb v jeskyních i venku na skalách. Lidem je 
víra vlastní dodnes, tím nemám na mysli jenom víru v Boha. V naší oblasti je nejrozšířenější křesťanství, i když tomu 
tak vždy nebylo. Zpočátku bylo náboženství víceméně jednotné. Později se začalo prosazovat křesťanství více na 
Moravě, v Čechách méně. Rekatolizace narážela na obtíže a Linhart píše, že celkově lze říci, že biskupové měli 
s nekatolíky tuhou práci. Učení podobojí a českých bratří se hluboce zakořenilo nejen ve městech Místku, Brušperku 
a Ostravě, ale i vesnicích patřící k Hukvaldům, jejichž mnozí zástavní držitelé sami byli podobojí. A to nejen Jan Čapek 
ze Sán, na kterého bylo mimochodem ze strany poddaných mnoho stížností. Jakmile bylo Hukvaldsko vzato pod 
přímou biskupskou správu, stala se rekatolizace jenom otázkou času. 
 Problémy při reformách byly způsobeny jednak nedostatkem katolických kněží a jednak jejich nízkou úrovní. 
Dovídáme se o tom v krajových záznamech. Pro provinilé kněze bylo na Hukvaldech vězení. Podle Linharta nařizuje 
biskup r. 1559 Jarošovi Krakovskému, hukvaldskému hejtmanovi, aby vyšetřil ženatého kněze z frenštátské fary. Toho 
odstranil a na jeho místo dosadil kuráta, který již trest na Hukvaldech odseděl. V roce 1565 nařídil biskup témuž 
hejtmanovi, aby ostravským přikázal, aby odpadlého faráře Mikuláše Peterku ihned odvedli do vězení na Hukvaldech. 
Za dva roky ještě hejtman uvěznil nekatolického kazatele Jiřího Vratského ze Staré Bělé. V roce 1570 měl být uvězněn 
odpadlý ostravský farář Jan Chocholecký. Ten sice napsal revers, že se zřekne bludů a vykoná pokání a také, že na 
faře zůstane. Pak ale utekl k Hynkovi Bruntálskému z Vrbna. 
 Bruntálští měli majetky na Ostravsku již delší dobu. Hynek vlastnil město Klimkovice, jeho příbuzní 
Šilheřovice, Hlučín a některé okolní vesnice. V Hlučíně zemřel v roce 1567 Štěpán Bruntálský z Vrbna, který byl 
manželem Marty Žerotinovny, příbuzné známého českého bratra Karla Staršího z Žebrotína, který zemřel v roce 
1636. Bartoloměj Bruntálský z Vrbna koupil v roce 1584 od biskupa Stanislava Pavlovského za 28.000 slezských tolarů 
Frýdecké panství a byl kolem roku 1603 zemským hejtmanem slezským. Jan Bruntálský z Vrbna a Frýdku byl 
manželem Alžběty Sedlnické z Choltic, která pocházela ze Slezské Ostravy a nebyla katoličkou. Později byl 18. 9. 1620 
v lese u Nového Jičína zabit. 
 Tři roky byl na Hukvaldech vězněn kněz Beneš Turek, jenž jest „českého náboženství“. Také tam pobýval 
kapitulní děkan Jan Phillipon pro novoty náboženské a jiné zločiny. A v roce 1587 měl úředník pobrati ostravským 
měšťanům heretické knihy a spáliti je. 
 Kostel stál ve Fryčovicích již v první polovině 14. století. Dokládá to zápis o výměně lánu u fryčovického 
kostela z roku 1345. Podle listiny z roku 1374 byly Fryčovice zřejmě přifařeny k brušperské farnosti, i když kostel 
měly, potom přechodně měly farnost také. Koncem 16. století byly k Brušperku přifařeny znovu. V roce 1578 byl 
z Brušperka vypuzen Tomáš, „kněz nepořádný“. Měšťané chtěli podle Linharta asi kněze protestantského, Matyáše či 
Michala Těrličku. Biskup ho však zavrhl, protože byl mnichem ženatým, uprchlým z Vratislavě, a přesto že slíbil 
polepšení, neučinil tak. Ani další kněz se neosvědčil, neboť v roce 1580 nařizuje biskup farníkům, aby ho dovedli do 
Kroměříže a zpět si vzali s sebou jiného. 
 Je zaznamenáno, že v roce 1577 si „bratři“ v Rychetském kostele utropili posměch z katolických bohoslužeb. 
Za to byli biskupem všichni vypovězeni a sbor jim hejtman Sirakovský odňal. Protireformační úsilí na biskupských 
statcích vrcholilo. V roce 1582 konal biskup generální vizitaci a zjistil, že v Rychalticích jsou již jenom katolíci. Za to 
vedle ve fryčovicko-brušperské farnosti ještě nějací čeští bratři jsou. Nicméně jako všichni ostatní i oni slíbili, že 
budou přijímati pod jednou. Toho roku byl proto vydán přísný rozkaz městům biskupského panství, aby se přijímalo 
jen pod jednou. Potom přijel na Hukvaldy sám biskup a předvolal ze zdejších měst 90 osob. I oni slíbili, že budou 
přijímati pod jednou. 

Stejně tak byli zlikvidováni Čeští bratři v Místku. Roku 1583 kázal jim biskup, aby do Velikonoc toho roku 
vykonali zpověď a Svátost oltářní vykonali po katolicku. Když nevyhověli, kázal jim sbor zavřiti a prodati a kazatele 
vyhnati, prý to byl sedlák nějaký. A ten si má podle „řádu chlapského“ hleděti pole a pultu. 

 Tak byla rekatolizace na biskupově panství formálně ukončena na přelomu století a biskup si ji dalšími 
nařízeními pojišťoval. V roce 1825 je v zakládací listině  cechu masařského stanoveno, že každý jeho člen musí 
dvakrát do roka se vyzpovídati a velebnou svátost pod jednou způsobu přijímati. A to poprvé o Velikonocích a 
podruhé o Božím těle. Jednou za měsíc má cech dáti Mši svatou sloužiti a všichni členové k oféře a faráři 10 grošů 
bílých mají dáti. Item nemá žádný ani učení řemesla, ani na mistra do cechu přijati býti, dokud by kněží katolickému 
nevyzpovídal a velebné Svátosti pod jednou nepřijal a to pod pokutou. I tak nebyla rekatolizace úplná. 
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V roce 1427 Gutenberg vynalezl knihtisk a znalost čtení a psaní se ve větší míře začala šířit i mezi venkovským 
lidem. Je známo, že mnozí husitští bojovníci uměli číst a psát a někteří znali celé části Bible zpaměti. Zvláště Čeští 
bratři se snažili o vzdělání obecného řádu ve svých sborech. Vratislavský biskup jim  vytýkal, že chtějí ze všech lidí 
udělat doktory. A poslední biskup Jednoty bratrské Jan Amos Komenský (1592-1670) si vysloužil přídomek Učitel 
národů. Vliv českobratrských Žerotínů, kteří vlastnili Přerov i Valašské Meziříčí, se nutně prolínal i do Pobeskydí. 

 Na rozdíl od lidového náboženství bratrského byly náboženské představy katolické důsledně hierarchické. 
Sedláci a prostý lid měli pracovat a kněží se měli starat o jejich duše. Tomu odpovídalo i jejich materiální zajištění. 
Přesto byl kněží dlouhou dobu citelný nedostatek. Morava byla ještě za Třicetileté války nekatolická, to znamená do 
poloviny 17. století. František Dostál uvádí, že katolíků bylo 100 000 a nekatolíků 650 000. 

Nedostatek kněží se projevoval i na Hukvaldsku. Ke kostelu v Rychalticích, o kterém je zmínka i o faře z roku 
1506, byly dočasně přifařeny oba Sklenovy, hrad, Palkovice, Myslík, Metylovice a dokonce i Kozlovice s Lhotkou. 
Pravidelné mše se pak sloužily postupně. První mše v měsíci byla v Rychalticích a potom postupně v dalších obcích. 

Palkovice byly později přiděleny k Místku a je záznam o podmínkách. „Léta Páně 1665 dne 13. decembri stala 
se úmluva mezi dvojctihodným panem farářem místeckým za burmistra Jiřího Sekaniny, též rady jeho a obci dědiny 
Palkovic a to taková, ža by se v každém měsíci čtvrtou neděli, též v jiné jmenované dny, sváteční služba boží v kostele 
píkovickém konala. Za to pan farář dostane při sv Jiří 5 zl. sl., při sv. Václavu 5 zl., item slepic 50, másla dva gbely (asi 
11,2 kg), dřev 15 fůr“. První lokální kaplan byl tady ustanoven o rok později než ve Fryčovicích, a to v roce 1786, a 
jmenoval se Jan Kelebír. 

O kostelu ve Fryčovicích je zmínka již roku 1345. O farnosti je zmínka v roce 1582, jako o filialce brušperské, 
kterou byla až do roku 1785. Potom je vedená jako fara lokální a na samostatnou byla povýšena až 24.9.1858. 
Brušperský farář dostával z Fryčovic desátek a jednoho robotníka, zřejmě na jeden poddaný lán. Fryčovice sice měly 
kostel, ale ne vždy faráře, a je to i dnešní stav. Pinkava uvádí, že desátku dostával fryčovický farář rži 58 měřic a 5 
měrek, ovsa 5 měrek a v penězích 1 zl. a 30 kr. Brušperský 26 měřic 0  3 měrky rži, ovsa 3 měrky a v penězích 4 zl. a 2 
kr. Když však byly Fryčovice od Brušperku vyfařeny, byla jejich desátková povinnost zvýšena na 80 měřic rži a 80 
měřic ovsa. Stalo se to v roce 1785 a náležely k tomu i nějaké poplatky na školu. Předtím v roce 1704 přijala 
brušperská obec od Fryčovice na náklady fary a školy 6 grošů, o rok později 2 zl. a 4 groše. Když však Fryčovice 
odmítly v roce 1774 platit, vznikly z toho prudké spory. Podle Urbariální fasse z roku 1776 měly Fryčovice dávat 
novému faráři 59,25 měřic rži, stejně ovsa a 1 groš a 30 kr. 

 
Duchovními správci ve Fryčovicích byli: 
1785-1794 Ignác Horecký   1915-1922 Onřej Kelner 
1794-1814 Jan Link    1922-1932 Josef Herodek 
1814-1829 Karel Kolitscher   1932-1946 František Jakubek 
1829-1848 František Adamčík  1946-1951 František Martínek 
1848-1852 Václav Richter   1951-1956 Václav Tureček 
1852-1867 Jakub Lampka   1956-1983 Karel Šamárek 
1867-1875 Viktorín Novák   1983-1985 Karel Javorek 
1875-1888 Jan Spina   1985-1996 Karel Goldman 
1888-1899 Eduard Telařík   1996-2002 Wěslav Blaš 
1899-1909 Valentin Hradil   2002-dosud Bronislav Wojnar / Karel Javorek 
1909-1915 Antonín Pospíšil 
 

Krátce ještě ve Fryčovicích působili: František Viceník, Albín Mácha, Josef Huvar, Stanislav Dubina, Boh. Dohnal. 
Někteří působili ve Fryčovicích opakovaně. 
           Jaromír Kublák 
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Jaro, jaro, kde jsi?           Autor: 4. třída ZŠ Fryčovice 

Kde se, jaro, ještě zdržuješ, 
na Jeseníkách snad lyžuješ? 

Mělo bys už zimu stáhnout z kůže 
a ovanout nás svěží vůní jarní růže. 

 
Mělo bys nám dát novou radost do života 

a ne se někde toulat na konci světa! 
 

Jaro, musíš roztopit sníh a rozmrazit řeky, 
rozjasnit šeď barvami a rozehnat mraky, 

uvolnit místo na obloze pro slunce, 
Aby se tu opět zalíbilo vlaštovce! 

 
Jaro, posypej stromy růžovými květy 

a nachystej hnízda pro ptáčky, 
zasaď na loukách pestré kytky 

a vyžeň krtky ze zahrádky! 
 

Jaro, prosím vyžeň už tu zimu, 
ať už nikdo nemá rýmu! 

 

 
 

Kulturní a školská komise pořádá zájezd do divadla Jiřího Myrona na muzikál 

FANTOM LONDÝNA 
 

Radim Smetana, Lumír Olšovský, Pavel Bár, Michael Prostějovský 
 

Tajuplný krimimuzikál, kde každá postava může být vrahem. 
Příběh lásky, děsuplných vražd i bujarého veselí odhaluje nikdy neobjasněné řádění sériového vraha za časů viktoriánského 
Londýna konce 19. Století. Nový autorský muzikál se vrací k mysteriózní postavě Jacka Rozparovače, o němž dodnes nevíme 
téměř nic. Ačkoliv záhadné vraždy kněžek lásky v londýnské čtvrti Whitechapel ohrozily jen velmi malou část Londýna, měly 
obrovský dopad na celou tehdejší společnost. Během desítek let se zrodila řada pověstí a legend, na jejichž základě vznikly 

úspěšné romány, filmy a nyní i zcela původní, tajuplný krimimuzikál, kde každá postava může být vrahem. 

31. května 2013 
Odjezd 17.30 

( zastávka U Konečných, most u Slavíka, přes vesnici se zastávkami u správní budovy ZD, 
mostu u Mateřské školy a hostinec u Špeku, zastávka U koupaliště.) 

 

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

 
 



 

 
 
 
Vážení spoluobčané, 
 
 dne 8.1.2013 uplynulo již osm let od otevření FRY Relax Centra.  Každý rok navštíví naše centrum  průměrně 
30 000 návštěvníků, to je již 240 000 za uplynulých 8 let.Velkou část z toho tvoří školní a předškolní děti, kterým 
poskytuje naše  centrum velmi dobré podmínky pro výuku plavání a relaxaci.
 Ani ostatní návštěvníci nejsou ochuzeni o příjemný odpočinek a sportovní vyžití.
ohlasy na tyto služby lákají široké spektrum zákazníků z okolních vesnic a měst. Neváhají nás návštívit  lidé z 
Nového Jičína, Frýdku-Místku,  Brušperka, Hukvald, Staříče, Krmelína atd. 
se i nadále budeme těšit jejich přízni. 
 Již v prvním měsíci tohoto roku jsme vylepšili naše služby zastáncům saunování.
vyměněna za mnohem lepší a modernější kamna s lávovými 
ještě vylepšuje možnost aromaterapie. 
  I nadále se budeme snažit naše služby vylepšovat a přinášet k nám novinky ze světa 
  
 Těšíme se na Vás a 

"Zastavte čas a navštivte nás ve FRY Relax Centru Fryčovice"
 

Všechny informace na: www.fryrelaxcentrum.cz

      
      
 
 
 
 
 
 
 
                                  KULTURNÍ A ŠKOLSKÁ KOMISE VE FRYČOVICÍCH POŘÁDÁ  PRO VŠECHNY DĚTI

 

ČARODĚJNICE
                                              

26. DUBNA 2013 v 16.30                                                                                  

( ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ V
Dítě 20 Kč

Všichni účastníci dorazí v

Na závěr se uskuteční 
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8.1.2013 uplynulo již osm let od otevření FRY Relax Centra.  Každý rok navštíví naše centrum  průměrně 
30 000 návštěvníků, to je již 240 000 za uplynulých 8 let.Velkou část z toho tvoří školní a předškolní děti, kterým 

odmínky pro výuku plavání a relaxaci. 
Ani ostatní návštěvníci nejsou ochuzeni o příjemný odpočinek a sportovní vyžití.

ohlasy na tyto služby lákají široké spektrum zákazníků z okolních vesnic a měst. Neváhají nás návštívit  lidé z 
Brušperka, Hukvald, Staříče, Krmelína atd.  Za tento zájem děkujeme a doufáme , že 

Již v prvním měsíci tohoto roku jsme vylepšili naše služby zastáncům saunování.
vyměněna za mnohem lepší a modernější kamna s lávovými  kameny. Tyto se mohou polévat vodou a atmosféru 

I nadále se budeme snažit naše služby vylepšovat a přinášet k nám novinky ze světa 

"Zastavte čas a navštivte nás ve FRY Relax Centru Fryčovice"

www.fryrelaxcentrum.cz nebo na telefonním čísle
 558 668 058 

 

  Hlavatá Pavlína 
  správce FRY Relax Centra Fryčovice

KULTURNÍ A ŠKOLSKÁ KOMISE VE FRYČOVICÍCH POŘÁDÁ  PRO VŠECHNY DĚTI
                                                                                                     ZÁBAVNÝ PROGRAM 

ČARODĚJNICE VE FRYČOVICÍCH

26. DUBNA 2013 v 16.30                                                                                   

HŘIŠTĚ  TJ SOKOL FRYČOVICE 
NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ V KULTURNÍM SÁLE OBECNÍHO DOMU FRYČOVICE)

Dítě 20 Kč (KAŽDÉ DÍTĚ DOSTANE MALOU SLADKOST) 
Dospělí 50 Kč 

Všichni účastníci dorazí v masce čarodějnic a čarodějů a musí mít své koště.
Bude se létat, dovádět a tančit. 

Na závěr se uskuteční volba nejlepší masky čarodějnice a čaroděje.

 

8.1.2013 uplynulo již osm let od otevření FRY Relax Centra.  Každý rok navštíví naše centrum  průměrně 
30 000 návštěvníků, to je již 240 000 za uplynulých 8 let.Velkou část z toho tvoří školní a předškolní děti, kterým 

Ani ostatní návštěvníci nejsou ochuzeni o příjemný odpočinek a sportovní vyžití. Množství služeb a dobré 
ohlasy na tyto služby lákají široké spektrum zákazníků z okolních vesnic a měst. Neváhají nás návštívit  lidé z Ostravy, 

Za tento zájem děkujeme a doufáme , že 

Již v prvním měsíci tohoto roku jsme vylepšili naše služby zastáncům saunování. Stará saunová kamna byla 
kameny. Tyto se mohou polévat vodou a atmosféru 

I nadále se budeme snažit naše služby vylepšovat a přinášet k nám novinky ze světa  welnes. 

"Zastavte čas a navštivte nás ve FRY Relax Centru Fryčovice" 

nebo na telefonním čísle 

Centra Fryčovice 

KULTURNÍ A ŠKOLSKÁ KOMISE VE FRYČOVICÍCH POŘÁDÁ  PRO VŠECHNY DĚTI 
                                                                                                     

VE FRYČOVICÍCH 

KULTURNÍM SÁLE OBECNÍHO DOMU FRYČOVICE) 

masce čarodějnic a čarodějů a musí mít své koště. 

volba nejlepší masky čarodějnice a čaroděje. 
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VÝSLEDKY TŘÍRÁLOVÉ SBÍRKY 2013 

Letos u nás již posedmé proběhla Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Charita ČR. Šest plastových 

pokladniček předaných Charitou F-M bylo zapečetěno jako každoročně na obecním úřadě ve Fryčovicích. 

Z toho pak jedna byla umístěna ve firmě Kozubek, další v kadeřnictví paní Laníkové a v kostele 

Nanebevzetí PM. Zbývající byly rozděleny do kolednických skupinek. Jejich počet se letos rozšířil o jednu 

celou skupinu, a to se také projevilo na celkovém výtěžku TS. Je skvělé vidět, že jsou děti v duchu pomoci 

druhým vedeny od útlého věku.  

Všech šest „naplněných“ kasiček letošní TS bylo dne 

21.1.2013 úředně rozpečetěno na OÚ Fryčovice, pod 

vedením pracovnice charity Mgr. R. Zbořilové, 

dobrovolnice A. Vyvialové a účetní paní J. 

Nevludové. Dárci byli i  tento rok štědří. Výtěžek se 

vyšplhal na 31.405,-Kč, což je o 4.462,-Kč více 

vzhledem k předešlému roku 2012. 

 

Umístění kasičky Vybraná částka 

Firma Kozubek 1.362,- 

Kadeřnictví Silvia + koledníci 

Veronika, Jakub, Aleš a Karolínka Laníkovi 

6.567,- 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie 5.775,- 

Koledníci č. 2 - paní Zdeňka Volná, 

Natálie Bílková, Lucie Straková, Vojta Volný, 

Pavlík Volný, Lucie Volná, Radek Parma,  

4.170,- 

Koledníci č. 3- paní Simona Dostálková, 

Eliška Hrabovská, Martin Kublák, Adélka 

Dostálková 

5.743,- 

Koledníci č. 4 

- pan Jan Nevlud, Tomáš Prčík, 

Romana Prčíková, Magdaléna 

Petrášová  

- Hana Vyvialová, Michal Jamroz, Jiří 

Vyvial 

7.788,- 

Koledníci č.4 
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„Každá koruna znamená most mezi dárci a lidmi v nouzi, kterým charita pomáhá.“ 

Vykoledovaná částka je rozdělena dle pravidel určených Charitou ČR. Na území Ostravsko-opavské diecéze 

využívají jednotlivé charity prostředky podle 

vlastních záměrů, které schválila tříkrálová komise. 

Charita Frýdek-Místek provozuje dvanáct středisek. 

Jejich provozování je rok od roku nákladnější, a 

proto je  potřeba služby dofinancovávat z  různých 

zdrojů. Jedním z nich je také Tříkrálová sbírka.  

 

V roce 2013 je v plánu výtěžek sbírky využít:  

• Na částečné pokrytí provozních nákladů Centra odlehčovacích služeb a týdenního stacionáře                 

ve výši 110 000,-Kč  

• Na činnost Charitní ošetřovatelské služby ve výši 100 000,-Kč  

• Na částečné pokrytí provozních nákladů Domu pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké                         

ve výši 250 000,-Kč  

• Na činnost Charitní pečovatelské služby ve výši 140 000,-Kč  

• Na částečné pokrytí provozních nákladů Oázy pokoje pro psychicky nemocné ve výši 60 000,-Kč  

• Na zajištění provozu Denního centra MAJÁK pro psychicky nemocné ve výši 50 000,-Kč  

• Na činnost Terénní služby ZOOM pro  psychicky nemocné ve výši 50 000,-Kč  

• Na částečné pokrytí provozních nákladů  Klubu Nezbeda - nízkoprahové zařízení pro  děti a 

mládež ve výši 100 000,-Kč  

• Na činnost Terénní služby REBEL pro děti a  mládež ve 

výši 100 000,-Kč  

• Na provoz střediska PRAMÍNEK pro rodiny s  dětmi 

ve vyloučené lokalitě ve výši 40 000 Kč  

• Na zajištění provozu Poradenského centra ve 

 Frýdlantu nad Ostravicí ve výši 50 000,-Kč  

 

 

Koledníci č. 2

Koledníci č. 4 
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Srovnání s okolními obcemi: 

Obec Výtěžek v Kč 

Staříč  38.667 

Krmelín  49 357 

Brušperk  43 680 

Stará Ves n. Ondřejnicí  78 165 

 

„Nejlepší způsob, jak najít sám sebe, je ztratit sám sebe ve službě ostatním.“ 

Nesmírný dík patří koledníkům, kteří letos chodili i za deštivého počasí. Ti, kteří chodí několik let za sebou, 

se již dnes setkávají se vstřícností, a to je pro ně velikou odměnou.  „Už na ně pokaždé čekám a těším se na 

„královské přání“, štěstí, zdraví a pokoj do nového roku. Oceňuji, že děti stále chodí, udržují tradici svátku 

tří králů i soudržnost obce,“ zní z úst občanů.  

Ráda bych tímto poděkovala obyvatelům obce, kteří přispěli finančním obnosem. Děkuji  též za nezištnou 

pomoc všem, kteří se do sbírky zapojili i jinak, než-li koledováním (poskytnutí prostoru pro umístění 

pokladniček, vstřícnost personálu obecního úřadu při 

zapečeťování a rozpečeťování…) 

Pro koledníky, kteří měli zájem, bylo v Lidovém domě 

v Místku uspořádáno „Poděkování koledníkům aneb 

potkali se klauni a králové“, kde bylo pro děti a 

mládež připraveno klaunské vystoupení se zábavnými 

hrami a hlavolamy a malé občerstvení. 

Letos poprvé se uskutečnilo setkání koordinátorů TS 

pořádané Charitou FM. Zde si koordinátoři 

jednotlivých obcí předávali své zkušenosti a 

připomínky týkající se této již dlouholeté sbírky. 

 

Anna Vyvialová 

koordinátorka TS 

 

Více informací: www.fm.charita.cz 

 

 

Koledníci č.1 
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ČZS ZO Fryčovice.  

 Uplynulý rok 2012 a činnost ZO zahrádkáři vyhodnotili na slavnostní výroční členské schůzi při příležitosti 55. 
výročí založení ZO Fryčovice. Konala se dne 3. 2. 2013 v kulturním sále obecního domu. Zde jsme si také řekli, jaký je 
připraven plán činnosti na rok 2013, jaké budou připraveny zájezdy, školení či odborné přednášky, které se konají 
vždy u příležitosti členských schůzí. V březnu to byly přednášky p. Gustava Konečného o pěstování brambor a beseda 
o ovocnářství se sadařem Ing. Miroslavem Liškou z Rychaltic. Schůzi zpestřilo velmi poutavé vystoupení dětí MŠ 
Fryčovice a v závěru pak profesionální pěvecké vystoupení p. Antoniny Schwarzové za doprovodu hudebníků Oldřicha 
Volného, Karla Ranochy a Ladislava Šiguta. Schůzi navštívil starosta obce Ing. Jiří Volný i četní hosté sousedních 
zahrádkářských svazů, svazu včelařů,  chovatelů, hasičů, klubu seniorů, ZŠ a MŠ Fryčovice. Na schůzi byl i předseda 
územního sdružení ČZS př. Václav Kolek a předal významné ocenění - bronzovou medaili republikové rady př. Boženě 
Vidličkové a čestné uznání ÚS ČZS př. Stanislavu Matulovi a Ludmile Dvorské.  
 Závěr roku 2012 byl ve znamení tradiční výstavy ovoce, zeleniny a květin. Byla uspořádána ve dnech 26.10. – 
29.10. 2012 v prostorách rekonstruované fary. Na přípravě se podíleli všichni zahrádkáři svými vzorky ovoce a 
zeleniny. Neocenitelné zásluhy na přípravě měly zejména př. Božena Vidličková, Ludmila Dvorská, Jana Sukeníková, 
které vtiskly výstavě svým neopakovatelným aranžmá vysokou uměleckou hodnotu, a další členové výboru základní 
organizace v čele s předsedou př. Lubomírem Oborným. Vlastní velmi působivou expozici uspořádali i členové 
družební organizace SZZ ve Stráňavách.  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Výstavu vkusně doplňovala sbírka fotografií Miroslava Opluštila, výstavka včelařů s prodejem medových 
výrobků a rozsáhlá expozice motivovaných děl žáků ZŠ a MŠ, bez které si již výstavu nedovede nikdo představit. Jako 
každoročně proběhla prestižní soutěž o jablko roku, již 12. ročník. Po vyhodnocení veřejné ankety získala nejvíce 
hlasů a putovní pohár za 1. místo  př. Ludmila Dvorská s odrůdou Prima, druhé místo př. Božena Vidličková 
s odrůdou Rosana a třetí místo př. Věra Hodinová s odrůdou Rubinola. Mimořádná cena byla udělena expozici 
družební organizace SZZ Stráňavy. Dále probíhal prodej skalniček, keramiky a okrasných rostlin. Pro návštěvníky bylo 
připraveno pestré občerstvení s výbornými domácími koláčky. Poděkování patří pí. Evě Masopustové, Ing. Lumíru 
Bočkovi a kolektivu dobrovolníků z řad členů naší ZO. Potěšil nás zájem redaktorů Frýdecko-Místeckého a Třineckého 
deníku, ve kterém vydali o výstavě obsáhlý článek i s ilustrační fotografií, byť se zde vloudil tiskařský šotek, který 
Jiřího Ulčáka přejmenoval na Stanislava Matulu.  
 Konec roku oslavili zahrádkáři na společenském večírku 1. 12. 2012 s občerstvením, hudbou a tancem v sále 
obce Fryčovice.  
 Zahrádkáře a jejich příznivce zveme na připravované zájezdy, odborné přednášky a další společné akce. 
V červnu to bude zájezd do pěstitelské stanice ve Velkých Losinách a 31. srpna zájezd do rakouského Tullnu na 
zahrádkářskou výstavu. Pro zahrádkáře dovezeme substrát ze žampionárny pro přihnojení zahrádek, který je k mání 
v moštárně od 29.3.2013. 
                                                                                                                     Zpracoval Ing. Jaromír Ferdian  

Fryčovický zpravodaj č.1/2013 
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: 

podatelna@frycovice.cz nebo vrata.konecny@seznam.cz 

Informace na tel.č. 558 668 119 - Obecní úřad Fryčovice, uzávěrka č.2/2013  je: 10.6.2013 
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Květinový ateliér 

Lucie 

Lucie Bílková, Fryčovice,v areálu 

firmy Stross (bývalé JZD)

Mobil: 777 840 980,Email: 

bilkova.lucie@seznam.cz

facebook: 

Pro Vás na jaro připravuje prodej 

sadby např. ranný salát, květak, 

celer, lilek, cuketa, dýně H, 

koření: bazalka, libeček, pažitka, 

dobromysl a jiné.

Květinový ateliér 

Lucie  

Lucie Bílková, Fryčovice,v areálu 

firmy Stross (bývalé JZD) 

Mobil: 777 840 980,Email: 

bilkova.lucie@seznam.cz, 

facebook: masondesign 

Pro Vás na jaro připravuje prodej 

sadby např. ranný salát, květak, 

celer, lilek, cuketa, dýně H, 

koření: bazalka, libeček, pažitka, 

dobromysl a jiné. 
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