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Změna svozové firmy odpadů 

Vážení spoluobčané, v minulých dnech proběhla v naší obci výměna nádob na komunální odpad, která souvisí 
se změnou svozové firmy. Je zapotřebí vysvětlit, co nás vedlo k vypsání výběrového řízení s názvem „Komplexní 
nakládání s odpady v obci Fryčovice“ a podepsání smlouvy s vítězem výběrového řízení, kterým se stala firma 
Frýdecká skládka a.s. 

Z důvodu rostoucích nákladů na svoz a uložení odpadů jsme se rozhodli situaci řešit. Náklady na svoz                
a uložení odpadu se na jednoho občana v roce 2012, kdy se tvořila vyhláška o odpadech, pohybovaly ve výši 654 Kč. 
Z této částky občan zaplatí 450 Kč za rok, obec pak zaplatí za každého z nás 204 Kč za rok. Při počtu obyvatel 2380 činí 
tento doplatek 485.520 Kč za rok. Tento stav je z finančního hlediska obce neudržitelný a dá se řešit dvěma způsoby. 
První způsob je zvýšit poplatek za svoz odpadu, ale v dnes tak těžké době, kdy lidé přicházejí o zaměstnání, se nám 
tento způsob nejevil jako správný. Druhý způsob spočívá ve  vypsání výběrové řízení, kterým se sníží cena za tuto 
službu a následné třídění odpadů. Cena se díky výběrovému řízení podařila snížit, ale jen čas ukáže, o jakou částku    
ve skutečnosti půjde. Bude záležet taky na nás, jak se k celé záležitosti postavíme, jak budeme využívat nádoby         
na odpad, ať jsou to nádoby na komunální nebo tříděný odpad. 

Změna svozové firmy se týkala také nádob na odpad. Proto proběhla výměna nádob, které jsou zapůjčeny 
svozovou firmou. Ke každému číslu popisnému byla přidělena černá popelnice (240 litrů) na komunální odpad 
s logem firmy. Do této popelnice patří odpad z domácností, ne však odpad stavební nebo bio odpad ze zahrad 
(tráva, zbytky rostlin, větve atd.), tento odpad si musí občané likvidovat na vlastní náklady. Pokud bude takto 
zaplněna popelnice, může se stát, že nebude vyvezena. 

Svoz komunálního odpadu bude probíhat ve čtvrtky a to horní konec obce v lichý týden a dolní konec obce 
v sudý týden. Změna nastává v hodině svozu, kdy tento svoz bude realizován mezi 6:00 až 14:00 hodinou. Proto by se 
nádoby měly chystat před touto dobou svozu na hranici pozemku. V části obce Krnalovice bude svoz probíhat v sudé 
týdny a to v pondělky ve stejnou dobu.  

Nárok na další popelnici (bezplatně zapůjčenou) vzniká, když je na čísle popisném přihlášeno 5 a více osob 
platících. Na popelnici je nálepka s logem firmy, kde je uvedeno i telefonní číslo firmy, které lze využívat v případě 
nevyvezení nebo zničení popelnice posádkou. Při poškození nádoby posádkou je důležité neprodleně toto poškození 
nahlásit buď na obci, nebo firmě. V případě, že dojde k poškození nádoby občanem, bude nutné tuto popelnici 
uhradit.  
 Jak již bylo zmíněno výše v článku, další možností, jak ušetřit peníze, je třídit odpad, na což slouží nádoby      
na separovaný odpad a pytlový svoz plastů. Do těchto kontejnerů se vhazuje plast, sklo a papír. V obci je 8 sběrných 
míst na tento odpad. Poprosil bych všechny občany, aby se kolem těchto nádob udržoval pořádek, když například 
kontejner na plasty, bude naplněn, neodkládejte pytle s plasty vedle kontejnerů. Do kontejnerů s platy nevhazujte 
celé pytle, ale tento pytel vysypte do kontejneru. Dále bude probíhat pytlový svoz plastů, jak jsme byli zvyklí. Termín 
svozu plastů (pytlový svoz) je naplánován na 7. 10. 2013. 

 

Upozorňujeme občany, že vzhledem k postupujícím pracím na výstavbě kanalizace v obci mohou nastat 

uzavírky některých ulic. Proto žádáme občany, aby při svozu domovního odpadu nachystali  popelnice 

předem v dosahu sběrného vozu na nejbližší volné komunikaci nebo křižovatce. 
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Jak správně třídit - barevné kontejnery 

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné - smícháním se odpad 
znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír již není možné dále zpracovat. Každý obal je vyroben z nějakého 
materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás 
informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit. Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, 
z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru (Jak třídit) máme obal později vyhodit. Níže 
jsou u jednotlivých komodit uvedeny nejčastěji se vyskytující kódy. 

 
Nádoby na tříděný sběr odpadu  
SBĚR PLASTŮ 
  
 

 Do žlutých nádob můžete odhodit: Folie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, kelímky od jogurtů 

a dalších mléčných výrobků, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, sáčky, fólie, pěnový polystyrén 
v menších kusech, balící folie od spotřebního zboží a další výrobky z plastů. 

Do žlutých nádob prosím, nevhazujte: Mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích prostředků, obaly 
od žíravin, barev a chemikálií a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.  

SBĚR PAPÍRU 

 
 
 

Do modrých nádob můžete odhodit: Noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, 

krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky). Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během  
zpracování samy oddělí. Do modrých nádob patří i NÁPOJOVÝ KARTON !!! 
 
Nápojové kartony (krabice od džusů, vína, mléka apod.) sbírejte společně s papírem a odhazujte do modrých 
kontejnerů označených touto oranžovou nálepkou. 
 
 
 
 
 
 

 Do modrých nádob prosím, nevhazujte: Mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný 
papír. Pozor, použité plenky a hygienické potřeby nepatří do modrého kontejneru, ale do popelnice na směsný 
odpad. 

 
SBĚR SKLA 
  
  

Do zelených nádob můžete odhodit: barevné i čiré sklo (láhve od alkoholických i nealkoholických nápojů, 
sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin apod). Tabulové sklo z oken a dveří z domácností. 

 Do zelených nádob prosím, nevhazujte: porcelán (Keramiku a rozbité talíře, hrnky, květináče apod.), 
zrcadla, autoskla, drátovaná skla, zlacená a pokovená skla. Vratné sklo nepatří do tříděného odpadu, ale zpět     
do obchodu! 
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 Termín svozu pro nebezpečný a objemový odpad je plánován na sobotu 19.10.2013. Průběh svozu bude 
upřesněn na informačních tabulích, na webových stránkách obce a vyhlášen v místním rozhlase. Taktéž budeme 
informovat, co všechno se bude sbírat.  
 Pevně věřím, že s pomocí všech občanů se nám podaří snížit náklady spojené s vývozem odpadu z naší obce 
tak, aby poplatek v budoucnu neúměrně nenarůstal. 
                                                                                                                                           Ing. Roman Pecka 
                                                                                                                                               místostarosta 
 

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

 
 
 
 
 

Jacques Offenbach 
K R Á S N Á   H E L E N A 

18. ŘÍJNA 2013 
Jedna z nejpopulárnějších operet slavného Jacquese Offenbacha osobitým způsobem, s vtipem a nadsázkou vypráví 
o pravé příčině vzniku trojské války. Zkrátka hezky česky řečeno „za vším hledej ženu“. Nebo ženy...? A že se ženy 

nebojí zkomplikovat život ani hrdinnému trojskému vojevůdci, to už věděl i pan Offenbach! 
Pánové, pozor na ženy! Dámy, bacha na Offenbacha! 

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 14.00 hod. v kanceláři OÚ Fryčovice v přízemí u paní Glombíčkové           
nebo  na tel. 722 511 896 

 

Plán činnosti KS ve Fryčovicích na září – prosinec 2013 
Den Akce 
4.září Posezení v KS 

11.září Posezení v KS 

12.září Cyklovyjížďka, trasu si zvolí účastníci, sraz: KS v 11.00 hodin 

18.září Návštěva závodu BORCAD, sraz v 11.00 hod na cestě u Borcadu 

25.září Posezení v KS 

2.října Posezení v KS 

9.října Posezení v KS 

10.října Cyklovyjížďka, trasu si zvolí účastníci, sraz: KS v 11.00 hodin 

16.října Křeslo pro hosta: paní Sylvie Laníková „Péče o vlasy“, KS v 15.30 hod 

23.října Posezení v KS 

30.října Posezení v KS 

6.listopadu Křeslo pro hosta – paní Moravcová 

13.listopadu Posezení v KS 

20.listopadu Křeslo pro hosta – pan Ing. Kavka „Gruzie a život na Kavkazu“ 

27.listopadu Posezení v KS 

4.prosince Posezení v KS 

11.prosince Předvánoční posezení v KS u stromečku, vycházka do Zámrklí a zpět do KS, sraz: KS 13.30 hod 

18.prosince Posezení v KS 

30.prosince Předsilvestrovské posezení v KS – 15.30 hod 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jacques_Offenbach
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Ze základní školy. 
Základní školu Fryčovice navštěvuje ve školním roce 2013/2014 187 žáků, v první třídě zasedá do lavic 16 prvňáčků. 
Během prázdnin byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení v první části výstavby a byly vymalovány některé 
části školy. 2. září jsme slavnostně zahájili školní rok, trochu se rozkoukali a vrhli se do práce. 
Již v druhém zářijovém týdnu vyrazily některé třídy na třídenní pobyty. Přečtěte si hodnocení, které napsali vedoucí 
akcí: 

 Adaptačního pobytu 1. třídy, konaného ve dnech 11. – 13. 9. 2013 na Horské chatě Bílá, se zúčastnilo 15 žáků 
se svou třídní učitelkou a paní učitelkou z mateřské školy. Počasí nám přálo, tudíž jsme s dětmi trávili spoustu 
času na čerstvém vzduchu – hráli jsme hry, chodili do lesa, kde jsme stavěli domečky pro skřítky a také 
poznávali houby (ty jedlé jsme si z lesa odnesli). Ve večerním programu jsme hráli především seznamovací 
hry, vytvářeli jsme pravidla třída – třídní desatero, uspořádali si balónkovou párty a v neposlední řadě jsme 
večer hledali poklad. Cesta k pokladu byla vytýčená svíčkami. Žáci si pobyt užívali, vraceli se spokojeni, proto 
jej hodnotím jako velmi úspěšný.  

 Ve dnech 9. – 11. 9. 2013 se žáci druhé a třetí třídy zúčastnili společného pobytu na Bílé. Druhá třída v počtu 
sedmnácti a třetí třída v počtu dvaceti dětí. Hlavní náplní všech aktivit bylo téma „Dokážeme to spolu“ – 
práva a povinnosti v třídním kolektivu, vzájemné poznávání a respektování odlišností druhých. Děti si 
stanovily pravidla chování ve třídě, která budou ve školním roce dodržovat. Pokud nám počasí dovolilo, trávili 
jsme co nejvíce času aktivitami v přírodě. 

 Pravidelně se žáci 6. tříd účastní zářijových adaptačních pobytů a nejinak tomu bylo i letos. Na pobyt odjelo 
všech 23 šesťáků a náramně si užívali krásné prostředí staroveské fary. Počasí nám přálo a povětšinu svítilo 
sluníčko, takže spousty aktivit jsme mohli provádět na čerstvém vzduchu. Nesporně největším zážitkem      
pro děti bylo spaní ve vagonu a hudební pokoj, kde si všichni měli možnost zahrát na bicí soupravu. Naše cíle 
– třídní pravidla, stmelení kolektivu, pohybové aktivity, seznámení s novým třídním učitelem - byly splněny     
a teď už s novým elánem vzhůru do šesté třídy!  

Ani jsme se nestačili pořádně nadechnout a je tady konec září. Školní dny naplněné prací utíkají jako voda. 26. 9. nás 
ještě čeká první projektový den – Den jazyků, tentokrát zaměřený na severské země a září končí.  
Přeji všem, aby se nám školní práce dařila, abychom byli spokojeni a chodili do školy rádi, aby se nám ve škole líbilo. 
        
                                                                                                                                       Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy 
 

Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice. 

 V moštárně ve Fryčovicích máme vzácného hosta. Je jím obraz svatého Kryštofa. Svatý Kryštof je patronem 
řidičů, cestovatelů, horníků a zahrádkářů. Je vzýván jako pomocník v nouzi. Kdokoli pohlédne na svatého Kryštofa, 
nebude v onen den přemožen žádnou slabostí. Český národ vždy uznával a vážil si svých patronů a svatých jako        
sv. Václav, patron české země, sv. Jiří, sv. Ludmila či sv. Anežka. Hasiči mají svého sv. Floriána, myslivci sv. Huberta. 
Věříme, že až bude nejhůře, otevře se hora Blaník a vyjedou Blaničtí rytíři v plné zbroji na bílých koních. Můžeme také 
věřit, že sv. Kryštof ve své době vykonal hodně dobrého, je-li jeho jméno dodnes uctíváno. Věříme, že se dosud 
nevydal ze své dobročinnosti a snahy pomáhat a že až toho budou fryčovičtí zahrádkáři potřebovat, bude                   
ve správnou dobu na správném místě a pomůže. Fryčovičtí zahrádkáři, lid skromný, pracovitý a pospolitý, si to 
zaslouží. 
 V období prázdnin se jistě všichni starali o co největší úrodu na svých zahrádkách. Období sucha každý 
doháněl vydatnou zálivkou a nyní se těší z bohaté úrody. S nejpovedenějšími výpěstky se pak může chlubit                 
na výstavách. Inspiraci čerpali zahrádkáři a jejich příznivci na výstavě v rakouském Tullnu, kam jsme uspořádali         
31. 8. 2013 zájezd. Pro fryčovické zahrádkáře je to pak vlastní výstava, kterou připravíme ve dnech 1. 11. – 4. 11. 
2013 na faře. Výběr výstavních vzorků bude ve středu a čtvrtek před výstavou. Jako tradičně bude pro zpestření          
a poutavost připraven doprovodný program výstavy. Kromě každoroční soutěže „O fryčovické jablko roku„ budou 
moci návštěvníci vidět umělecké fotografie, jako v loňském roce vydařenou expozici včelařů. Bude vystaven skleněný 
úl pro studium života včelstva, oblek včelaře a návštěvníci mohou okusit pravou medovinu. Bude probíhat prodej 
okrasných rostlin, skalniček i okrasné bižuterie. Jako každoročně budou vystaveny ruční práce dětí fryčovické MŠ         
a ZŠ. Samozřejmě bude pro návštěvníky připraveno i občerstvení s chutnými koláčky. Věříme, že letošní atraktivní 
výstava přiláká nejširší veřejnost nejen z Fryčovic, ale i širokého okolí. 
 Ke společným akcím zve všechny občany výbor ZO.  
        Zpracoval př. Lubomír Oborný, Ing. Jaromír Ferdian  
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Kontrola a čištění komínů. Topná sezóna se blíží … 
Konec září a říjen je vždy období, kdy mají kominíci nejvíce práce. Proto lidí, kteří si v posledních dnech 
objednávají vyčištění komínů, začíná přibývat. Jsou však lidé, kteří se o své komíny nestarají a kteří 
nebezpečí podceňují. Každoročně hasiči vyjíždějí k požárům způsobených komíny průměrně tisíckrát. Pokud 
se podíváme na příčiny požárů od komínů, jednoznačně vede právě vznícení sazí v komíně. A to je 
skutečnost, kterou může každý z nás ovlivnit a následnému požáru zamezit, pokud si bude pravidelně 
nechávat komín čistit. Tato investice v řádu stovek korun mu ve výsledku může uchránit majetek za miliony. 
A to je prevence, která se vyplatí. 
Podle předpisů platných od roku 2011 je nutné nechat provést kontrolu všech používaných komínů minimálně 
jednou ročně. Spolu s tím byste měli komín aspoň třikrát ročně nechat vyčistit. Jestliže topíte pevnými palivy a máte 
spotřebič s výkonem maximálně 50 kW, můžete se do čištění s vhodným vybavením pustit i sami. Pravidelná kontrola 
a údržba komína i kouřovodů se odrazí i na výkonu připojeného spotřebiče. Nevyčištěný komín totiž nejen špatně 
táhne, ale k vyhřátí prostor je potřeba mnohem více paliva. Neudržované spalinové cesty přitom znamenají riziko 
požáru a také otravy oxidem uhelnatým, který se spolu se spalinami nedostane přes zanesený komín a vrací se zpět 
do prostoru. 
Jestliže kvůli nevyčištěnému nebo zanedbanému komínu vznikne požár a majitel domu se nemůže prokázat zprávou 
o kontrole a údržbě, hrozí pokuta až 25 000 Kč. Navíc zanedbání údržby znamená i velkou komplikaci při jednání 
s pojišťovnou o výši pojistného plnění. 

Výsledkem každoroční prohlídky, při níž technik musí zkontrolovat vše od spotřebiče až po ústí komína        
a také prověří těsnost všech spojů, napojení a dvířek, je zpráva o kontrole. Návštěva odborníka nezabere 
příliš času ani neznamená vysoké finanční výdaje. Majitel domu v ní získá záruku, že kontrola byla 
provedena podle platných předpisů. 
„Na komín patří kominík, to platilo vždycky a platí to i dnes. Je úplně jedno, jestli napojený spotřebič spaluje plyn, 
kapalinu či pevné palivo. V každém případě jde o choulostivé zařízení, které vyžaduje náležitou péči. Lidé by měli více 
dbát o svoje bezpečí. Snaha za každou cenu ušetřit ročně pár set korun může ve výsledku vyjít pěkně draho.                
Ty nejhorší případy už ani penězi vyčíslit nelze,“ říká prezident Společenstva kominíků České republiky. 
 
                                                                                                                       Za SDH Fryčovice Ing. Eva Strakošová 
 
 

Ptáčník opět oslavoval. 

14.9.2013  proběhlo již páté setkání současných i bývalých obyvatel Ptáčníka. Zúčastnilo se ho 70 občanů. Scházíme 
se vždy v září před svátkem svatého Václava. První setkání jsme zorganizovali u příležitosti 220. výročí založení naší 
osady. Akce probíhají na louce před domem pana Olšovského, atmosféra je vždy přátelská.  Součástí setkání je 
informace o tom, co se u nás děje a co bychom chtěli změnit, také gratulace našim jubilantům. Společná zábava 
s hudbou a zpěvem se protáhne obvykle do pozdních nočních hodin. Téměř všichni přítomní se zapojí do soutěží,     
při kterých zažijeme hodně legrace. V loňském roce byla soutěž ve střelbě z praku (náboje nasbírala Sylva pod 
místními duby), letos ve střelbě ze vzduchovky. Vítěz obdržel dokonce zlatý pohár a na bezpečnost dohlíželi 
profesionálové. Pro příští rok byla navržena soutěž ve střelbě z kalašnikova. Kvůli možnému ohrožení obyvatel 
Borošína byla ale kategoricky zamítnuta, a tak se bude střílet z luku. Vždy se sami postaráme o hojnost dobrého jídla 
a pití, což samozřejmě přispěje k dobré náladě a úspěšnosti celé akce. Všem, co se zapojili a pomohli, bychom chtěli 
moc poděkovat!                                                                                                                                 Občanské sdružení Ptáčník 
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FRY Relax Centrum Fryčovice 
 

Vážení spoluobčané, dne 24.08.2013  jsme opět zahájili provoz FRY Relax Centra. Během výluky jsme se snažili co 
nejlépe připravit naše relaxační centrum na novou sezonu. Letos probíhala většina prací ve strojovně FRY Relax 

Centra, a ty se týkaly především úpravy vytápění a zefektivnění regulace vytápění.Všichni se již těšíme na vaši další 
návštěvu!!! 

Seznam aktivit probíhajících ve FRY  Relax Centru 
 

Od 03.09.2013 probíhá opět plavání kojenců a batolat „ Hastrmánek“ 
pod vedením pí Nikol Řihákové 

(objednávky a informace na telefonu 777 046 021). 
a „ Plavání s žabičkou“ pod vedením Mgr. Pustkové Dagmar 

( objednávky a informace na telefonu 776 022722) 
 

Od 01 .10.2013 každé úterý bude od 19.00 hod. vodní aerobic 
pod vedením Gabriely Kleinové 
Objednávky na tel.: 558 668 058 

 
Od 24.08.2013 každé pondělí a pátek od 17.00 hod.-masáže pí Barbory Velartové 

Objednávky na tel.: 558 668 058 
 

Od 02.09.2013 v  pondělí a ve středu  19.00 hod. - 20.30 hod. je možné si  zacvičit 
BODY STYLING s Janou Nováčkovou 

Objednávky na tel.: 558 668 058 
 

Od 05.09.2013 každý čtvrtek od 18.00 hod. power joga s Jarkou 
 

Od 09.09.2013 každé pondělí od 18.00 hod. pilates s Pavlou 
 

Od 13.09.2013 každý pátek cvičíme s paní Janou  18.00 – 19.00 hod.- cvičení pro všechny ženy, které chtějí udělat 
něco pro své zdraví. 

 
Otvírací doba se může opět měnit v závislosti na plavání školních dětí. Aktuální provozní dobu najdete na našich 

webových stránkách (www.fryrelaxcentrum.cz) nebo vyvěšenou v prostorách FRY Relax Centra. Ve vlastním zájmu 

se objednejte předem.  Stále přijímáme poukazy: Compliments SPORT a KULTURA, Compliments MULTI od firmy 
ACCOR Services, RelaxPass a FlexiPass od firmy SodexhoPASS, UNIŠEK, UNIŠEK+ od firmy Le Chègue Déjeuner s.r.o. 
  
V recepci se rovněž můžete informovat na slevové poukazy FRY Relax Centra. 
  

Těšíme se na Vaši návštěvu!!!  Zastavte čas a navštivte nás ve FRYČOVICÍCH!!!! 
 

Hlavatá Pavlína, správce 
 
 

Cvičení rodiče s dětmi 
Od 16.9.2013 začalo v tělocvičně TJ Sokol Fryčovice cvičení rodičů s dětmi. Hodiny pro toto cvičení 

jsou vyhrazeny každé pondělí od 16.30 do 17.30 hodin.  
Do hodin vezměte s sebou:  

sportovní oblečení (tepláčky, tričko), boty na přezutí (mohou být pevné papuče), dostatek tekutin pro dítě 

Cvičení je pro rodiče a děti předškolního věku od 2,5 do 6 let. 
Na cvičení s Vámi se těší: Magdaléna Volná a Markéta Bujnochová 

 
 

http://www.fryrelaxcentrum.cz/
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1. oddíl Jelci Fryčovice 
 

Soutěžní setkání v Lipníku nad Bečvou 
S radostí jsme četli plakát, jenž nás zval na soutěžní dopoledne k lipenským skautům. Rozhodli jsme se využít našich 

nových stanů a zdržet se tři dny. V plánu jsme toho měli hodně. Jen cesta 
nám trvala několik hodin. Byli jsme ale na místě, nacházeli jsme se v bývalé 
klášterní zahradě obehnané vysokým plotem. Postavili jsme stany                  
a ubytovali se. Děti se seznámily s lipenskými skauty. Šli jsme spát pod širák 
mezi tisíce komárů, kteří nás nenechali v klidu. Utekli jsme jim do stanů 
těsně před obrovskou bouřkou. Stany obstály. Děti o bouřce ani nevěděly. 
Bylo tu krásné ráno. Nástup hned po snídani 
a samotná soutěž na sebe nenechaly dlouho čekat. Všichni soutěžící byli 
velmi šikovní, o čemž svědčí 
pamětní listy a medaile, které si 
všichni zúčastnění přivezli domů. 

Soutěž probíhala nejen v klášterní zahradě, ale také v nádherném zámeckém 
parku, který se zahradou sousedí. O velikostech a kráse stromů se nedá moc 
napsat. Je to na hezkou nedělní prohlídku. V sobotu nám vedoucí oddílu Dan 
zajistil prohlídku dvou věží v Lipníku na náměstí, kde jsme viděli obrovské 
zvony. Po prohlídce jsme ještě stihli zajít na koupaliště. V neděli jsme se 
vyspali do růžova, sbalili se a šťastně dojeli domů.         TP 
 

Tábor v Kozlovicích 

Tak na něj jsme se těšili celý rok. Vedoucí už méně, protože jsme raraši a docela jsme je zkoušeli. Jak je napsáno výše, 
jeli jsme do Kozlovic na jeden pěkný malý plácek u řeky, na kterém jsme rozbili náš třináctidenní tábor, který nás 

zavedl do pravěku. Jak se takoví lidé pralidé stravovali, oblékali, zdobili, 
jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli. Oběd jsme vařili v zemní peci, vyráběli 
jsme hábity, drhali jsme. Výzvou pro nás byla práce s keramickou hlínou 
a výroba turbánku z březové kůry. Počasí jsme měli úžasné. Stihlo nás 
období samého sluníčka. Patřičně jsme k tomu využili potok, který 
protékal za našimi stany. Postupně jsme jej proměnili v super závodní 
dráhu, kde si mnozí z nás vyrobili lodičky z kůry. Po potoce jsme vyrazili 
na dvě výpravy. První se konala proti proudu až  
k prameni a ta druhá po proudu na nanuk do místního obchodu, což se 
nám líbilo. Kromě těchto výprav jsme měli pěkný výlet na hrad Hukvaldy, 
kde naše průvodkyně shodou okolností byla také skautka. Zpátky jsme 

se svezli do Kozlovic vláčkem Podhoráčkem. Někteří z nás si po cestě dokonce  
i zdřímli. V těch vedrech jsme se byli dvakrát koupat na Větřkovické přehradě. Jó, to bylo fajn. Kromě výletů jsme 
měli také noční hru. A co ještě k táboru dodat? Zvládli jsme jej všichni bez 
úrazu až do konce. Zjistili jsme, že když si neuklízíme své osobní věci, tak nám 
je naše zdravotnice vyhází. Zvládli jsme také mytí ve studené vodě. Starali 
jsme se o své nádobí, umíme si už každý zašněrovat stan. Víme, jak se správně 
věší vlajka, a umíme pěkně nahlas zpívat skautskou hymnu. Tábor rychle utekl 
a doufáme, že stejně rychle uteče i tento školní rok, protože se už těšíme na 
příští tábor. 
 
Fryčovičtí skauti 
  
Bližší informace o oddílu na www.skautifrycovice.cz 
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Chlapci a děvčata, chcete hrát fotbal? 
Tak přijďte na fotbalové hřiště mezi nás! 

Děti narozené v roce 2004 a mladší trénují pod vedením Michala Galáska a Rostislava Míčka dvakrát týdně 
ve středu a v pátek od 16:00 hodin. 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA TRÉNINKOVÝ PLÁN – ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2013 
Středa 25.9.- trénink 16.00 
Pátek 27.9.- trénink 16.00 
Středa 2.10.- trénink 16.00 

Čtvrtek 3.10.- zápas MP Staříč, sraz 15.00 
Pondělí 7.10.- zápas MP Brušperk, sraz 15.00 

Pátek 11.10.- trénink 16.00 
Středa 16.10.- trénink 16.00 

Pátek 18.10.-zápas MP Fryčovice, sraz 15.00 
Středa 23.10.- trénink 16.00 
Pátek 25.10.- trénink 16.00 

Více informací o chodu ostatních družstev můžete získat na  www.tjsokolfrycovice.webnode.cz 

 

HOSPIC ve Frýdku-Místku informuje… 
 
 Budova Hospice ve Frýdku – Místku, v ulici I. J. Pešiny 3640, stojí v klidné části města za nemocnicí již třetím 
rokem a poskytuje tzv. paliativní péči, tedy péči zaměřenou zejména na úlevu od bolesti, dušnosti, nevolnosti              
a jiných příznaků, které vážná postupující nemoc přináší, na rozdíl od standardní lékařské péče v nemocnici, která je 
zaměřená na léčbu nemoci. Hospic je určen pro terminálně nemocné, tedy nevyléčitelně nemocné pacienty na konci 
života. Neslibuje uzdravení, ale také nebere naději, neslibuje vyléčení, ale slibuje léčitelnost. Pro pobyt v hospici se 
může nemocný rozhodnout sám, nepotřebuje rozhodnutí lékaře, a to ani v případě, že je hospitalizován 
v nemocnici, potřebuje pouze jeho vyjádření ke zdravotnímu stavu. 
 V hospici je kladen důraz na kvalitu života nemocného až do jeho posledních chvil. V hospicové péči 
doprovázíme i příbuzné nemocného, kteří přestože trpí současně s ním, hrají nezastupitelnou roli v péči o svého 
blízkého. V hospici je o pacienta postaráno nejen o jeho fyzickou stránku, ale i o psychickou, což je přístup, který 
obyčejně v nemocnicích chybí. Proto jsou součástí profesionálního týmu lékaři, sociální pracovníci, psycholog, 
duchovní, aj., kteří se vzájemně doplňují. Filozofie hospice vyžaduje hluboce lidský a současně profesionální přístup 
všech, včetně dobrovolníků, kteří jsou pro mnohé pacienty s nedostatečným rodinným zázemím tím nejbližším 
člověkem v jeho posledních chvílích života. 
 Frýdecko-místecký hospic nabízí mimo 30 hospicových lůžek a 24 přistýlek pro rodinné příslušníky i 13 lůžek 
pro sociálně – zdravotní a odlehčovací služby. Posláním odlehčovací služby je poskytnout podporu a pomoc pečujícím 
osobám se zajištěním dočasné péče o jejich blízkého v případě, kdy potřebují čas ke svému odpočinku, dovolené         
a regeneraci sil, popř. tehdy, nejsou-li samy schopny zajistit náročnou péči o svého blízkého do té doby, než pro ně 
zajistí vhodné zařízení s možností dlouhodobého pobytu. Zdravotně sociální služba pak zajišťuje péči napomáhající      
k zajištění maximální možné fyzické a psychické soběstačnosti lidem, kteří pro trvalé nebo dlouhodobé změny svého 
zdravotního stavu vyžadují péči po dobu, než jim bude zabezpečena v jejich domácím prostředí nebo v pobytových 
zařízeních sociálních služeb. 
 Všem našim hospicovým pacientům i uživatelům odlehčovacích a zdravotně sociálních služeb se snažíme 
pobyt v našem zařízení co nejvíce zpříjemnit. Klub Duha vedený pracovnicí volnočasových aktivit má ve svém 
programu každodenní nabídku aktivního využití volného času – trénink paměti muzikoterapii, kroužek stolních her, 
skupinové cvičení a mnoho dalších aktivit. Hospic by neměl být vnímán jako dům smutku, ale místem naděje                
a nabídnutí pomocné ruky pro nemocné i jejich blízké a hledání potěšení ze života, který zbývá. 
 Pro první informace doporučujeme zájemcům o naše služby navštívit naše webové stránky 
www.hospicfm.cz, dále pak volat na tel. čísla 595 538 111, 777 784717, 777 784719. 
Na uvedených webových stránkách a telefonních číslech získají zájemci základní informace o všech poskytovaných 
službách. Pro podrobnější informace spojené s prohlídkou zařízení nabízíme osobní kontakt v době pondělí – pátek 
od 8 – 14 hod., po domluvě i v jinou dobu. 

http://www.hospicfm.cz/
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Mladí hasiči v Polsku 
 
V rámci mezinárodní spolupráce s družební obcí Mszana v Polsku byl realizován projekt „Naše práce, naše vášeň, 
naše přátelství - Nasza praca, nasza pasja, nasza przyjaźń“. Tento projekt byl zaměřen na vytváření a rozvíjení 
vzájemné spolupráce mládeže a byl financován z prostředků Evropské unie v rámci operačního programu 
Přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007 – 2013. 
První a předposlední prázdninový víken strávili mladí hasiči z Fryčovic společně se svými polskými vrstevníky z obce 
Mszana. 15 polských a 15 českých dětí společně s 10 vedoucími nocovali ve škole a přes den podnikali výlety, 
přednášky, soutěže a hry. První víkend byl programově zaměřen na vzájemné poznání, děti si navzájem představili 
obce, ve kterých žijí. Formou her a soutěží ve smíšených družstvech se pak seznamovaly navzájem. Druhý víkend byl 
programově zaměřen více „odborně“. Děti se seznámily s prací a technikou hasičů v Polsku a prohloubily si znalosti 
zdravovědy při praktickém výcviku.  
 Radost a poznání přinášel nejen pestrý program, ale také „boj“ s cizím jazykem. I přes počáteční ostych a drobná 
nedorozumění vzniklo mnoho nerozlučných přátelství. 

 
Níže uvedené ohlasy dětí mluví za vše. 
 
Jeden z nejkrásnějších zážitků z Hasiče. Jsem ráda, že jsem se mohla takové akce zúčastnit. Moc se mi to líbilo, bylo to 

super. Nejlepší byly společenské hry, při kterých jsme se poznávali. I když máme jinčí jazyky, tak jsme si rozuměli a 
chápali jsme se. Chtěla bych poděkovat pořadatelům a vedoucím za trpělivost s náma. Bylo to super. Byl to velice 

dobrý nápad. 
Děkuju. 

Jana Stuchlíková 
 

Bylo to super, poznal jsem nové lidi, nové hasičské techniky a hlavně jsem poznal stejné blázny, jako jsem já sám, 
prostě bych to zopakoval miliónkrát. Všechno bylo super až na loučení, jako v té písničce „Nesnáším loučení“. Druhá 

cesta do Polska byla lepší, protože už jsem tam znal ty lidi. 
Chcu zpátky!!! :) 

Radim Zeman 
 

V Polsku to bylo dobré. První den se nikdo nevyspal, protože Poláci v noci pořád dělali kraviny, jinak celkem v pohodě. 
Druhý den jsme jeli do dolu, potom jsme běželi orientační běh. Třetí den jsme se konečně trochu vyspali. Jeli jsme       

do hasičského muzea a potom už domů. Bylo tam dobře a na další víkend se těším. 
Jan Cvek 

 
V Polsku je to fajn. Takové kamarády nenahradí nikdo. Já bych se rád do Polska někdy dostal. Hráli jsme půlnoční 

schovku. Poznávali jsme se, a ty chvíle nikdo nenahradí. Děkuji za tento nápad vedoucích. 
Děkuji. 

Jan Cvek 
 
                                                                                                                     Za SDH Fryčovice  RNDr. Pavla Zagorová  
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Chraňte své zdraví 
Ukázka z „Kapesního kalendáře českých tesařů na rok 1914“. O čistotě. 

 
 Lidé na primitivním stupni svého bytí nestarali se vůbec o čistotu svého těla. Tento úkaz vidíme ještě dosud   
u národů divokých, že nejsou milovníky vody. 
 Znenáhla počal člověk vyrůstati ze svých primitivních počátků, odíval se, stavěl sobě příbytky a pomalu začali 
chápati také důležitost a význam čistoty. 
 Již v šerém starověku máme zaznamenány nařízení, týkající se čistoty. Tak stojí zaznamenáno v III. Knize 
Mojžíšově ustanovení o tom, jakým způsobem jest se očistiti malomocenství – Dne pak sedmého oholí všechny vlasy 
své, hlavu i bradu svou i obočí své a tak všechny své vlasy sholí. Zpéře také roucha svá a tělo své umyje vodou, a tak 
očistí se. 
 Řekové a Římané byli pověstni svou čistotou. To dokazují nám ještě dnes stavby lázní a vodovodů. Koupání 
nebylo výsadou lidí zámožných, nýbrž byly lázně přístupny i těm vrstvám nejchudším a při tom byly přepychově 
zařízeny. Všude kam sáhala říše římská, byly stavěny lázně. 
 Pozoruhodné jest, že křesťanství nikterak nedbalo čistoty. Svatý Jeroným dává za příklad svatého Hilariona, 
jenž celý svůj život nosíval jednu jenom košili z hrubé látky. Ve II. Století svatý Klement Alexandrinský zapovídal 
mužům koupání, ježto je to nemravná zábava, ženám ale koupání dovoluje. Svatý Anthanasius zapovídá těm pannám, 
které se zaslíbily Kristu, jakékoliv koupání, smějí si toliko mýti nohy, ruce a obličej, ale jenom jednou rukou. Roku 395 
byl v Egyptě klášter, ve kterém žilo 100 mnichů, kteří  si nikdy nemyli nohy a nosili ustavičně jednu košili tak dlouho, 
až na jím na těle shnila. 
 Ve středověku si rovněž mnoho nepotrpěli na čistotu. Nečistota panovala jak mezi chudinou, ale i v palácích 
šlechty. Dámy ve středověku se skoro nemyly, nebylo žádnou zvláštností ani u osob zaujímajících vynikající postavení. 
Ve středověku bylo zvykem, že se rukávy ke košilím přivazovaly. Když se rukávy ušpinily, uvázaly se čisté, poněvadž 
bylo vidět jenom rukávy, ale košili ne. Tenkrát říkalo se o dámě, která měla dvě košile a 24 rukávů, že má mnoho 
prádla. Ve středověku, v době takřka ustavičných válek, stavěla se města za účelem obrany, ulice úzké, domy 
stlačené, bez světla. Špína a nečistota byla všude domovem. Máme zaznamenány zprávy o družině Petra Velikého 
v Londýně roku 1689, ve kterém stojí, že padaly z nich perly a hmyz. 
 Obrat k lepšímu nastal za válek křižáckých, ne ale na dlouho. Vojska křižácká poznala důležitost čistoty             
a význam lázní na východě a následkem toho byly zaváděny lázně i v Evropě. 
 V rodině nabízela se lázeň hostu, řemeslný tovaryš na cestách měl se nejdříve vykoupati a potom teprve 
poohlédnouti se po městě po práci. V Norimberku dostával stavební dělník 2 haléře na lázeň. Dělníci měli dovoleno 
ukončiti práci každých 14 dní o hodinu dříve, aby se mohli vykoupati. 
 Než záhy nastal zase obrat a lidé přestali se opět starat o čistotu. Tak například královna Isabella učinila slib, 
že nevezme čistou košili dokavad město Ostende nebude dobyto. To trvalo 3 léta a za tu dobu košile královny 
zežloutla a dle toho jmenujeme světlou (bělavou) žluť Isabelinu. Roku 1556 zakázal Filip II., král španělský koupání, 
„ježto koupání jest zvykem pohanským“. Král Ludvík XIV. se vůbec nemyl. 
 Veliký převrat způsobila revoluce francouzská. V roce 1804 diví se Reichard, že Francouzi jsou daleko více čistí 
než před 20 lety. Napoleonovi bylo vytýkáno, že se často koupá, a podiv vzbuzovalo, když císařovna Josefina se denně 
až třikráte převlékala. 
 Teprve v posledních stoletích se stoupajícím rozvojem vzdělání se dostává do popředí také otázka čistoty. 
Značný podíl mají zde přírodní vědy a lékařství, které dokázaly souvislosti nemoci s nečistotou a nutnost čistoty         
ke zdravému životu. 
 
                                 Jaromír Kublák 
 

 
Fryčovický zpravodaj č.3/2013 

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.4/2013  je: 25.11.2013 

mailto:vrata.konecny@seznam.cz
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        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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 Fa.Kozubek      Krmiva-zahrada-drogerie  Fryčovice 355 

nabízí: 

 Pro naše zákazníky rozšíření sortimentu krmiv a chovatelských potřeb z našeho externího skladu 
(přes 4000 položek zboží). Zboží si můžete vyzvednout do 48 hodin v našem obchodě po předchozí 
objednávce z eshopu:  www.kozubek-krmiva.cz  

 Možnost objednání dekoračních barevných mulčovacích kůr v 70 l baleních se lhůtou dodání do 1 
týdne na prodejnu (Kč 193,-/bal.) 

 U nás můžete platit kartou 
 

Prodejní doba:  PO-PÁ 7 - 12, 13 - 17 hod., SO  7 - 11 hod.                          Tel.: 608 871 369, 606 726 651 

 

Květinový ateliér Lucie 
Lucie Zátopková, Fryčovice,v areálu firmy Stross 

 (bývalé JZD) 
Mobil: 777 840 980, facebook: masondesign, 

Email: zatopkova.lucie@seznam.cz , 
 

Pro podzimní výsadbu máme připraveny macešky, 
kopretiny, achileu, vřesy a jiné. Dále naše bylinky 

thymián, oregano, šalvěj, mátu, meduňku. 
 

Na dušičky pro Vás připravuje v letošním roce bohatý 
sortiment dušičkového zboží  jako jsou věnce, kříže, 

chryzantémy řezané i v květináčích. 
 

Od 30. 11. bude probíhat Adventní prodejní výstava, 
která měla v loňském a přeloňském roce velký úspěch. 
Budete si zde moci zakoupit různé vánoční dekorace, 

adventní věnce. 
Přijďte se potěšit  a inspirovat se. 

 
Doporučujeme si předem udělat objednávky 

Mobil:777 840 980 
 

Nudu a všednost u nás nečekejte. Těšíme se na Vás!! 
Lucka a Věrka 

http://www.kozubek-krmiva.cz/
mailto:zatopkova.lucie@seznam.cz
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Kreativní krámek Fantazie 
Fryčovice čp. 92  

(vedle stadionu TJ Sokol Fryčovice) 
Prodejní doba: 

Út a Čt    15:00 – 17:00 hod 
Sobota      8:30 – 11:00 hod 

Zahájen prodej podzimních i zimních dámských i dětských čepic a nákrčníků. 
Velký výběr pletacích a háčkovacích přízí. 

Nově nabízíme DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY-bytové dekorace, sošky andělů, drátěné koše s látkou, stojánky na 
ubrousky, levandulové polštářky, sušenou levanduli, keramiku, pečené čaje a další… 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 
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Výměna starého kotle 

Topná sezóna pomalu začíná a jako každý rok nám opět volají lidé s nejrůznějšími dotazy. Často kladené dotazy směřují 

na to, jak vlastně správně topit, jaký druh topení je nejlevnější, co dělat s vysokými zálohami či s vysokými doplatky za plyn? 

Pokusím se vám tedy přiblížit celou problematiku a dát pár cenných rad, které vám mohou pomoci. 

Jakýkoliv druh topení v rodinném domě má vždy své výhody i nevýhody. Každému z nás jde především o to, naložit se 

svými penězi efektivně a protopit co nejméně. Většina domácností topí tuhými palivy nebo plynem. Pokud si chcete vypočítat a 

porovnat váš způsob topení, můžete tak učinit s pomocí nejlepších odborníků v České republice, konkrétně na stránkách 

www.mmindustry.cz  

Roční náklady na tuhá paliva a plyn jsou dnes téměř ve stejné výši, avšak pracnost a časová náročnost topení tuhými 

palivy je daleko vyšší a pro mnohé z nás nemyslitelná. Náročnost je spojená s brzkým vstáváním, pracným zatápěním, vyklízením 

kotle, nanošením dříví, uhlí apod.  

Topení plynem je v podstatě bezúdržbové, a dokonce dnes velmi cenově přijatelné. Avšak je nutná menší modernizace, 

a sice výměna kotle. Váš současný kotel možná topí skvěle, ale do komína stále vypouští 120-200 °C. Nové kondenzační kotle 

Viessmann dokáží přeměnit toto teplo do topné vody a do komína tak jde pouze 40-80 °C. Výhodou je, že to, co jste nyní 

vypouštěli z komína, vám zůstává doma v topení. Jedná se o rozdíl až 15 tisíc ročně. Tudíž návratnost celkové investic je menší 

než 5 let. Čím dříve se tedy rozhodnete pro výměnu kotle, tím více peněz dokážete ušetřit pro váš rodinný rozpočet.  

Kotle Viessmann, které instalujeme, jsou garancí kvality, a to hlavně díky jedinečným nerezovým výměníkům a 

zásobníkům. Životnost kotle s nerezovým výměníkem je až 20 let. Stávající atmosférické plynové kotle se obvykle opravují nebo 

vyměňují již po 8-15 letech.  

Tyto typy kotlů nejsou vybaveny bezpečnostními prvky a používají kyslík z okolního prostoru, proto je nutné zajistit pravidelné 

odvětrávání sklepa, či místnosti, kde je kotel umístěn. Tento způsob provedení kotlů se dnes již nedoporučuje. Z praxe mohu 

potvrdit, že po výměně kotle ve sklepě stoupla teplota až o 10 °C a podlaha v prvním patře není již tak studená jako v minulosti. I 

toto mohou být další způsoby, jak ušetřit peníze a zajistit si lepší podmínky pro vaše bydlení.                 

Kotle Viessmann byly vyvinuty především pro nahrazení starých modelů bez nutného zásahu do stávajícího topného 

systému. Výměna je tak velice rychlá a není drahá. Obvykle ji firma zvládne za jediný den, samozřejmě ale záleží na obtížnosti 

sytému. Často se s výměnou kotle spojuje i výměna starých radiátorů. Starší litinové radiátory jsou pro kondenzační kotle 

nejvýhodnější, jelikož pomocí ohřáté vody zajišťují, že se kotel stále nezapíná, a tak se neopotřebovává. Proto je možné místo 

výměny radiátorů provést pouze jejich renovaci.  

Naši pracovníci prošli nutnými školeními, a to jak pro montáž tak i servis kotlů, včetně jejich řádného uvedení do 

provozu a seřízení. Správná výměna kotle zahrnuje i kontrolu přívodu plynu, revizi plynu, revizi komínu, protokol o nastavení a 

seřízení spotřebiče, kontrolu elektrického jištění kotle a záruční list.  Díky kvalitě výrobků Viessmann a nerezovým komponentům 

v kotli Vitodens je možno získat až 5letou komplexní záruku.  

MM industry s.r.o. je smluvním partnerem společnosti Viessmann a zajišťuje stálou a pohotovostní službu nejen 

výrobním závodům, ale i domácnostem, a tak se už nemusíte bát, že při nečekaném problému budete doma mrznout. Běžné 

náhradní díly máme skladem a díky centrálnímu skladu jsou další díly dostupné do 24 hodin. Každý kotel Viessmann je navíc 

vybaven čárkovým kódem a výrobním číslem, díky kterému známe přesnou sestavu dílů použitých v kotli, jejich cenu i 

dostupnost. Vždy tak dodáme správné díly, které váš rozbitý kotel potřebuje. Servis obvykle nebývá časově náročný ani drahý.   

V případě, že byste měli zájem o nezávaznou kalkulaci, můžete nás kontaktovat na telefonních číslech 775 345 045 či 

558 622 456. Dotazy vám zodpovíme i na emailové adrese info@mmindustry.cz. Každý všední den od 7–15:30 hod. Vás rádi 

přivítáme v naší prodejně na adrese Staroměstská 3479, Frýdek-Místek, kde si mimo jiné můžete prohlédnout nejmenší 

kondenzační kotel na trhu.   

www.mmindustry.cz 

 

mailto:info@mmindustry.cz

