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Vážení spoluobčané, 

píše se prosinec 2014 a my se již můžeme poohlédnout za uplynulým rokem, co všechno se událo. Letošní rok byl rokem 

volebním, skončilo funkční období 2010 – 2014. Chci zde poděkovat všem členům obecního zastupitelstva a obecní rady, všem 

členům výborů a komisí za jejich práci pro naši obec. Zvlášť bych chtěl poděkovat panu Ing. Jiřímu Volnému, který byl ve funkci 

starosty 23 let, a za toto období se naše obec hodně změnila. Jeho práce a jeho přínos pro naši obec je vidět všude a my si toho 

skutečně vážíme a v této cestě chceme dále pokračovat. 

V současné době probíhá naše největší investiční akce, kterou je výstavba kanalizace. Obec se během tohoto období stala 

jedním velkým staveništěm. Negativní dopady jsme pocítili všichni a nezbývá nic jiného než ještě vydržet tento závěr akce, která       

i přes vzniklé problémy probíhá podle plánu. Některé úseky místních komunikací již byly po této stavbě opět vyasfaltovány a mají 

tak nový povrch. S další pokládkou povrchů cest budeme počítat od března 2015 tak, aby veškeré práce byly ukončeny do června 

2015. Současně tak bude ukončena i nová investice „Fryčovice, náves – obnova centra obce“, která řeší nové zpevněné plochy, 

chodníky pro pěší, nová parkovací místa, veřejné osvětlení a rovněž tak i finální sadové úpravy okolí. Proto Vás chci ještě dále 

poprosit o pochopení a velkou míru tolerance až do okamžiku, kdy budou tyto stavební práce ukončeny. 

Jsme v závěru roku, rozsvítili jsme vánoční strom v centru obce, uvítali jsme začátek adventu a budeme se tak těšit             

na příchod vánočních svátků, které Vám všem přejeme prožít v klidu a příjemné atmosféře svých blízkých. Společně se všemi 

zaměstnanci obecního úřadu Vám přejeme do nového roku 2015 hlavně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Děkuji všem občanům, kteří přišli zvolit nové zastupitelstvo obce. Děkuji všem za osobní podporu ve volbách, taktéž děkuji 

zastupitelstvu obce za projevenou důvěru a těším se na další spolupráci s Vámi všemi, která bude směřována ve prospěch obce        

a jejich občanů.  

         Leo Volný, starosta obce  

 
 
 
Vážení spoluobčané,  

s ukončeným volebním obdobím chci poděkovat všem, kteří mi projevili důvěru, díky níž jsem mohl 23 let vykonávat funkci 
starosty ve Fryčovicích. Této důvěry si velice vážím. I když to někdy nebyla práce jednoduchá, vykonával jsem ji rád a dělal jsem        
to pro občany a naši malou obec.  

Díky dobré spolupráci s místostarosty, členy rady, zastupiteli, členy výborů a komisí a pracovníky obecního úřadu                
se podařilo v uplynulém období rekonstruovat a vybudovat majetek obce za několik stovek miliónů korun. Na účtu obce i přesto 
zůstává k 31. 10. 2014 30 miliónů korun.  

Nově zvolenému starostovi obce Leo Volnému gratuluji a zastupitelstvu přeji, aby se jim práce dařila a aby se jim podařilo 
udělat vše pro další rozvoj naší Obce Fryčovice, kde stojí za to žít.  

Ing. Jiří Volný  
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Harmonogramy svozu odpady  - obec Fryčovice v r. 2015 

1. Sběr a svoz směsného komunálního odpadu z popelnic P 240 l s pravidelným svozem 1 x za 14 dní, tzn. 26 svozů  

za rok: 

Horní konec obce bude svážen každý lichý čtvrtek v době od 6:00 do 14:00 hod. – 1. svoz 1. 1. 2015 z důvodu 

státního svátku přeložen na sobotu 3. 1. 2015 

Dolní konec obce bude svážen každý sudý čtvrtek v době od 6:00 do 14:00 hod. – 1. svoz 8. 1. 2015 

 

2. Sběr a svoz směsného komunálního odpadu z kontejnerů K 1 100 l s pravidelným svozem 1 x týdně, tzn. 52 svozů 

za rok: 

Každý týden ve čtvrtek – 1. svoz 1. 1. 2015 z důvodu státního svátku přeložen na sobotu 3. 1. 2015 

 

3. Sběr a svoz plastů z pytlů v r. 2015 – 1 x za 2 měsíce: 

 (každé 1. liché pondělí v každém druhém měsíci v roce) 

9. 2. 2015, 6. 4. 2015 je svátek – Velikonoční pondělí, doporučujeme přeložit na sobotu 11. 4. 2015, 1. 6. 2015, 

10. 8. 2015, 5. 10. 2015, 14. 12. 2015 

 

4. Sběr a svoz nádob na separovaný sběr – papír, plasty, sklo v 1. pololetí 2015, viz přiložené harmonogramy: 

Svoz kontejnerů K 1100 l na plasty s četností svozu 1 x za 14 dní, tzn. 26 svozů za rok 

Svoz kontejnerů K 1100 l na papír s četností svozu 1 x za měsíc, tzn. 12 svozů za rok 

Svoz zvonů Z 2150 l na barevné sklo s četností svozu 1 x za měsíc, tzn. 12 svozů za rok 

 

5. Mobilní svozy objemných a nebezpečných odpadů 2 x ročně (jaro, podzim): 

Jarní svoz:   sobota 25. 4. 2015 v době od 8:00 hod. do 12:30 hod. 

Podzimní svoz:   sobota 10. 10. 2015 v době od 8:00 hod. do 12:30 hod. 
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Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice 
 konaného dne 3. listopadu 2014 

Zastupitelstvo obce Fryčovice 
 
1/1 Bere na vědomí složení slibu členů Zastupitelstva obce Fryčovice 
 
1/2 Určuje ověřovateli zápisu z 1. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 03. 11. 2014 Ing. Gřesovou Jiřinu a Ing. Konečného 
Vratislava a zapisovatelem Bc. Matuškovou Kateřinu 
 
1/3 Schvaluje program jednání 1. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 03. 11. 2014 
 
1/4  Volí předsedu volební komise pro volbu starosty, místostarosty, tří členů rady obce, předsedy finančního a kontrolního výboru , 
členů finančního a kontrolního výboru  Ing. Zagoru Jiřího a členy volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů 
rady obce, předsedy finančního a kontrolního výboru, členů finančního a kontrolního výboru  Ing. Adamovského Zbyňka, Ph.D.,    
Ing. Konečného Vratislava, Ing. Gřesovou Jiřinu a p. Ranochu Zdeňka 
 
1/5 Volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Kavka Richard, Ing. Lanča Jiří a p. Galásek Michal 
 
1/6 Určuje, že pro výkon funkce starosty obce a místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn 
 
1/7 Schvaluje způsob volby a volební řád pro volbu starosty, místostarosty, dalších členů rady obce, předsedy finančního                    
a kontrolního výboru, členů finančního a kontrolního výboru tajným hlasováním 
 
1/8 Volí p. Volného Lea do funkce starosty 
 
1/9 Volí Ing. Pecku Romana do funkce místostarosty 
 
1/10 Volí další členy rady obce: Ing. Kuběnu Lea, Ing. Kavku Richarda a Ing. Volného Jiřího 
 
1/11 Zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné. 
 
1/12 Volí předsedou finančního výboru Ing. Kuběnu Lea  
 
1/13 Volí předsedou kontrolního výboru Ing. Volného Jiřího 
 
1/14 Volí členy finančního výboru: p. Tučného Zbyňka, Ing. Adamovského Zbyňka, Ph.D., Ing. Gřesovou Jiřinu a p. Galáska Michala 
 
1/15 Volí členy kontrolního výboru: Ing. Konečného Vratislava, Ing. Lanču Jiřího, Ing. Zagoru Jiřího a p. Galáska Michala 
 
1/16  
1) v souladu s § 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva takto:  
Člen zastupitelstva:       360,00 Kč + příplatek 180,00 Kč = 540,00 Kč 
Člen rady:     1.300,00 Kč + příplatek 180,00 Kč = 1.480,00 Kč 
Předseda výboru nebo komise:     1.120,00 Kč + příplatek 180,00 Kč = 1.300,00 Kč 
Člen výboru nebo komise:      880,00 Kč + příplatek 180,00 Kč = 1.060,00 Kč  
2) v souladu s § 77 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonů dvou či více funkcí z uvedeného výčtu - člen 
zastupitelstva, člen rady, předseda výboru nebo komise, člen výboru nebo komise – se odměna neuvolněnému členovi 
zastupitelstva obce poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce ve výše uvedeném bodě 1)  
3) v souladu s § 77 odst. 2 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva obce se budou poskytovat od dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát 
bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového 
zvolení do funkce (předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise), bude odměna náležet ode dne nástupu do této 
funkce.  
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Vítání občánků 

V sobotu 18. října 2014 jsme slavnostně přivítali na letos již druhém vítání do života 14 nejmenších fryčovických občánků –                

7 děvčat: Alžbětu Wenglorzovou, Justýnu Žídkovou, Leonu Kosovou, Danielu Opělovou, Natálii Parmovou, Natálii Horylovou, 

Teodoru Raszkovou a 7 chlapců: Mikuláše Peterka, Štěpána Kubláka, Tobiáše Lanču, Jonáše Vahalíka, Matěje Strakoše, Tobiáše 

Sroku a Antonína Kuběnu. 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 3. října 2014 v Kulturním sále Obecního domu ve Fryčovicích. V programu 

vystoupily děti z mateřské školy, taneční skupina No Comment. K tanci i poslechu zahrála Dechová hudba Fryčovice, zazpívala   

Hana Vyvialová, Blanka Hrubá a David Škařupa. Pro všechny přítomné bylo připraveno malé pohoštění a bohatá tombola. Ceny     

do tomboly věnovaly firmy: TMetal, VKUS-BUSTAN, pekárna Boček, Dilmas, MUDr. Mičaník, FRYMM, Stross engineering, 

chovatelské potřeby paní Kozubková, INPROS F-M, s.r.o., BORCAD CZ, s.r.o., Podlahy Zlín, Staspo, p. Vala Jiří, Gastro nápoje,         

Ing. Lanča Jiří, Ing. Lanča Milan, Hasičská pojišťovna, restaurace Sokolka, Lékárna U Sv. Jiří, Beskydské uzeniny Chodura, cukrárna 

paní Zahradníková, zemědělská farma p. Kublák, VANIMAR CZ, Růžová školka, květiny Lucie, Veselá zahrada, zahradnictví                  

a květinářství La Nature, krámek Fantazie, kadeřnictví Sylvia, restaurace Chamrád, hostinec U Špeku, p. Zdeňka Červenková,               

p. Marcel Šmíd, p. Libuše Ličková, p. Dana Mičaníková. Všem výše uvedeným firmám děkujeme a na další setkání s důchodci           

se těšíme opět v příštím roce. 

Bc. Kateřina Matušková   

Změna úředních hodin v době vánočních svátků 

Oznamujeme občanům, že ve středu 31. 12. 2014 a v pátek 2. 1. 2015 bude obecní úřad z provozních důvodů uzavřen. 

 

Člověk – nejlepší přítel psa?    

Ne, opravdu jsem se nespletla. Že to platí obráceně, to všichni dobře víme, stačí se jen rozhlédnout kolem sebe. Psi – záchranáři, 

vodící psi, psi pro canisterapii, policejní pátrači – to jen krátký výčet činností, které tato inteligentní a věrná zvířata pro člověka 

dělají. Jsou opravdu velmi věrní, vždy připraveni rozdávat svou lásku a přízeň. 

A co my? Oplácíme jim stejně? Velmi mne trápí osud těch, které někdo jednoho dne 

přivázal na řetěz k boudě. To už se opravdu do konce svého života neproběhnou? Jsou 

odkázáni celé dny čekat. Ale na co? Je zoufalé, jak znovu a znovu radostně štěkají, když vidí 

svého pána. A pak opět pohasínají. Životní prostor omezený na několik málo metrů bez 

možnosti pohybu a činností je krutý, zvláště v zimě. Přivázaný štěkající pes jen supluje 

zvonek. Tajně doufám, že takto zajištěný pes je jen nedorozumění, možná zvyk z dřívějších 

dob, nebo je důvodem děravý plot. Nevěřím v krutost obyvatel naší vesnice.  

Milí spoluobčané, prosím přehodnoťte život Vašich psů a dopřejte jim trochu pohybu a Vaší přízně. Čekají na to, chtějí hlídat vaše 

domy a být Vašimi kamarády. Pokud mé řádky pomohou alespoň jednomu z těch uvázaných, mělo smysl je psát.  

Přeji Vám všem pohodové podzimní dny.                                                                                                                                Dagmar Kovářů 
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1. oddíl Jelci Fryčovice 

Minivýprava k Seibertově studánce. 
Na tuhle minivýpravu jsme se vypravili, abychom si užili posledních teplých dní      

a uvařili si dobrou kotlíkovou polévku. Některé děti z oddílu už o Seibertově studánce 

kousek od obecního rybníku vědí, byli jsme ji již párkrát vyčistit. Máme mezi sebou 

nováčky a bylo to pro ně takové malé překvapení. Po cestě ke studánce jsme si zahráli 

pár her, které nás učily postřehu a rychlosti. Hodně jsme se nasmáli. Cestou jsme sbírali 

dřevo na oheň. Po příchodu na místo jsme vybudovali ohniště, jedna dvě uvařili vodu 

a výbornou gulášovou polévku…. Po dobré polévce jsme pečlivě uklidili ohniště, zahráli 

další hru a hurá domů. 

 

Rukodělná víkendovka 
Na neděli 16. listopadu se děti moc těšily. Měly slíbené dva dny her, rukodělných činností a hlavně přespání na  faře. Sraz jsme 

měli v 9:30 u fary. Děti přišly v plné polní a s dobrou náladou. Nejprve jsme se ubytovali, vytáhli spacáky a karimatky. Chvíli na to 

už byla připravena svačina, do které jsme se s chutí pustili. Naší první rukodělkou bylo ozdobit flitry předpřipravené polystyrenové 

koule. Šlo nám to docela rychle. Zahráli jsme si super křičící hru a před obědem jsme ještě stihli natřít 

polystyrenové kužely strukturovací pastou, na které jsme také připichávali flitry. Pochutnali jsme si 

na obědě, umyli nádobí, pozlobili v odpoledním klidu, prošli se na malý Sovinec a po příchodu 

z procházky se vrhli na výrobu peříčkových andělů. Ti nám šli dobře, protože jsme je vyráběli už loni. 

Další hra se nám také moc líbila. Jablíčková svačina nás osvěžila před dalšími rukodělkami. Na papír   

o velikosti A5 jsme střídavě nanášeli voskovky v co nejsvětlejších barvách, které jsme následně 

přemalovali tuší. Po zaschnutí jsme takto předpřipravený papír rozstříhali a ostrým předmětem jsme 

vyrývali vánoční motivy. Následně jsme je přilepili na barevný tvrdý papír a přáníčko bylo na světě. 

Zahráli jsme si další hru, povečeřeli a šli spát. Moc se nám nechtělo…… Ráno po snídani nás ještě 

čekaly drobné dodělávky na některých výrobcích. Po krátké hře jsme všechno začali balit a uklízet. 

Jak se nám naše výrobky povedly, posuďte sami u rozsvěcení vánočního stromu nebo v našem 

kostele. 

 

Blíží se čas Vánoc a s ním předávání Betlémského světla. Informace o místu a času Vám sdělíme na našich webových stránkách 

a na vývěskách u obecního úřadu a kostela. 

Přejeme Vám pevné zdraví a mnoho úspěchů v novém roce 2014 -  Fryčovičtí skauti 

 Bližší informace o oddílu na www.skautifrycovice.cz 

 

 

Zase jsou tu po roce 
svátky klidu, Vánoce. 
Zapomeňte neshody, 
užívejte pohody, 
dárků přejem dost, 
však o ty vlastně nejde, 
hlavní na Vánocích je, 
že se rodina sejde... 
Veselé Vánoce a správné vykročení do nového roku 2015 

přeje TJ Sokol Fryčovice 

http://www.skautifrycovice.cz/
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Poděkování 

Výbor ZO KSČM ve Fryčovicích děkuje občanům, kteří přišli k volbám 10.-11.10.2014 do obecního zastupitelstva a senátu ČR a dali 
hlas kandidátu Mgr. Ivanu Vrbovi a našim kandidátům pro volební období 2014 - 2018. 

 Vaši důvěru a hlas získali a budou plnit náročné úkoly, které s funkcí zastupitele souvisí, ve prospěch spokojeného života 
v naší obci. Zvoleni byli: Ranocha Zdeněk, Michal Galásek a Jana Šmídová. 

 

 

Ke zvolení blahopřeji celému zastupitelstvu a zaměstnancům obce pod vedením starosty p. Lea Volného  - ať se nám společná práce 
daří! 

Děkuji paní Kamile Urbišové, p. Karlu Kublákovi jun., p. Kamilu Čížkovi a členům, kteří šli do klání o nejlepší výsledek. 
Vždyť z pěti subjektů jsme skončili na 2. místě s 21,9 % hlasů. Děkuji p. Vladimíru Šimečkovi a Eriku Stanzelovi za tentokrát dvě kola 
práce v okrskové volební komisi. 

Vážení občané, před několika málo dny jsme si připomněli 25. výročí ukončení socialismu – sociálního státu a novodobé 
budování kapitalismu. Tenkrát i dnes komunisté měli vždy na mysli spokojenost a rovnost člověka, prosperitu státu a dobré 
vzájemné vztahy se všemi zeměmi a bez sankcí. I dnes by tomu nemělo být jinak. Jedna z vlajkových cílů – citlivá sociální politika      
a rozumné ocenění práce. K životu je ještě zapotřebí nejen svoboda cestování a sdělovací prostředky bez cenzury atd., ale i dobrý 
pocit ze spravedlivé odměny. Mzdy drtivé většiny jsou nízké, penze rovněž, místo aby se držely v relaci 51,8% průměrného platu, 
jak tomu bylo, je to téměř o 10% méně. Život u nezaměstnaných – je to pořád neštěstí, z 600 tis. už to kleslo na 530 tis., ale další 
statisíce jsou na sociálce. Rovněž bezdomovců jsou desítky tisíc. Zadluženost rodin je obrovská. Exekucí ročně jsou statisíce. 
Výsledek - 1,5 miliónů lidí žije ve hmotné nouzi. Nejen potravinové sbírky to mohou vylepšit, což je chvályhodné, ale nikoliv 
zachránit. O vysokém školném na středních a vysokých školách ani nemluvě, a komu můžeme přidat i ceny energií, soběstačnosti 
v potravinách, zdravotnictví atd. Rovněž snížení hodnoty koruny je v důsledku znehodnocováním úspor. Vlády ČR měly snahu co 
nejvíce podniků zprivatizovat, tak se i stalo, že je ovládají převážně zahraniční vlastníci, a to včetně bankovního a pojišťovacího 
sektoru. Více jak 300 miliard za rok 2013 odlily ze zisku a na dividendách zahraniční firmy. Vzpomeňme, jak v roce 2010 vyhrála 
volby pravice, na bankrotující Řecko, už tenkrát jsme měli obrovský státní dluh 130 tisíc na občana a dnes ještě vetší a činí 165 tisíc 
korun. Dodnes, a nebude tomu nikdy jinak, těžce neseme rozpad společného státu. Nejen to, co jsem uvedl, se stalo pod honosným 
názvem degradace státu a ekonomiky, globalistu, mafiánského kapitalismu – tržní ekonomiky. Mimo jiné tím začalo ohlupování lidí 
a sociální demontáž, a tak se „prošustrovalo, co se dalo“. 

 Závěrem zamyšlení ve zkratce: politika je správa věcí veřejných předně realizována v soutěži politických stran s poměrným 
zastoupením dle výsledku voleb s cílem, co jak nejlépe spravedlivě realizovat správu věci veřejných s vyváženou dělbou moci,        
ke spokojenosti občanů – státu. Nejen nás komunisty naplňuje nekonečný optimismus. I přes některá zlepšení, jak se zpívá 
v písničce, ať to myslel skladatel, jak chtěl, „za komančů bylo líp“. Dnes bohužel musíme souhlasit, u většiny občanů tomu tak bylo. 

Vážení občané, 

letošní rok byl bohatý na události, ve volbách do Evropského parlamentu mimo jiných z našeho blízkého 
okolí, Nového Jičína uspěla a byla zvolena za KSČM naše patronka nejen komunistů z povodí Ondřejnice                 
Ing. Kateřina Konečná. Přejeme jí, ať se jí daří naplnit beze zbytku záměry a cíle. 

Vážení občané, letošní rok utekl jak voda, za pár dní máme svátky. Přeji všem občanům šťastné a veselé Vánoce, 
prožít je v teple domova, mezi těmi, které máme nejraději, a jako vždy vzpomínáme na ty, kteří už nejsou mezi námi, a měli jsme je 
rádi. 

 K novému roku a po celý rok 2015 přeji všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, spokojenosti, hodně lásky a vzájemné úcty     
a porozumění. 

 

Za výbor ZO KSČM ve Fryčovicích s pozdravem Světu mír a Práci čest  Ranocha Zdeněk 
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FRY Relax Centrum 
Vážení spoluobčané. 
 
 Dne 8. 1. 2015 oslavíme deset let od otevření FRY Relax Centra. Byla to dlouhá cesta. Během let vstoupilo naše zařízení        
do povědomí lidí z širokého okolí, ale i vzdálenějších vesniček a měst. K výročí otevření připravujeme pro Vás několik malých 
překvapení, která Vás, jak všichni doufáme, potěší. 
 Touto cestou chci poděkovat všem našim současným i bývalým zaměstnancům za jejich výbornou práci, představitelům        
a pracovníkům obce za jejich podporu a pomoc, všem firmám, které nám během let pomáhaly s řešením našich provozních 
problémů, našim spolupracovníkům z řad instruktorů, zaměstnancům školy za příjemnou spolupráci a především Vám, našim 
klientům, za dlouholetou přízeň, kterou jste nám prokazovali. 
 Všichni se těšíme na další léta ve FRY Relax Centru Fryčovice. 

 

KRÁSNÉ A KOUZELNÉ VÁNOCE, ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2015 

Zavítal k nám čas plný radosti, 

ta malá chvíle, okamžik, vteřina, 

co zapomene na starosti… 

…ať v srdci nastane na chvíli mír. 

 
       Zaměstanci FRY Relax Centra 

 

P O Z O R !!!!!!!!  Upozornění pro všechny zákazníky 
FRY Relax Centra 

Vánoční provoz: 
Pondělí 22.12.2014   09.00 – 19.00 hod.  veřejnost 
Úterý 23.12.2014 09.00 – 19.00 hod.  veřejnost 
Středa 24.12.2014     zavřeno 
Čtvrtek 25.12.2014     zavřeno 
Pátek 26.12.2014 09.00 – 13.00 hod.  veřejnost 
    13.00 - 17.00 hod  soukromá akce 
    17.00 – 20.00 hod.  veřejnost 
Sobota 27.12.2014 09.00 – 12.30 hod.  veřejnost  
    12.30 – 16.00 hod.  soukromá akce 
    16.00 – 18.00 hod.  veřejnost 
    18.00 – 21.00 hod.  soukromá akce  
Neděle 28.12.2014 09.00 – 20.00 hod.  veřejnost 
Pondělí 29.12.2014 09.00 – 12.00 hod.  akce 
    12.00 - 19.00 hod  veřejnost 
Úterý 30.12.2014 09.00 – 19.00 hod.  veřejnost 
Středa 31.12.2014     zavřeno 
Čtvrtek 01.01.2015     zavřeno 
Pátek 02.01.2015 09.00 – 21.00 hod.  veřejnost 
Sobota 03.01.2015 09.00 – 21.00 hod.  veřejnost 
Neděle 04.01.2015 09.00 – 20.00 hod.  veřejnost 
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10 let FRY Relax Centra – miniseriál – II. část - technické zázemí, vybavení 
 
Při otevření FRY Relax Centra v lednu 2005 byl celý areál vybaven novým moderním technologickým zařízením. Celý objekt 

byl vytápěn tepelnými čerpadly, které čerpaly energii z 80m hlubokých zemních vrtů. Čerpadla ohřívala vodu na 40ºC . Tato byla pak 
dotápěna plynovými kotly. 

Energie takto získaná se kumulovala v zásobníku vody, a pak byla používána k vytápění jak celého objektu, tak vody             
v bazénech a sprchách. Časem se toto řešení ukázalo jako nedostačující, protože vytíženost centra během let vzrostla a rovněž  se 
změnilo složení návštěvníků. V době otevření nás ve větším množství navštěvovala široká veřejnost, nyní je bazén využíván hlavně 
školami a školkami z širokého okolí, a to především v dopoledních hodinách. 

V roce 2013 jsme přikročili k částečné rekonstrukci strojovny. Byl upraven způsob vytápění tak, aby došlo k  úspoře nákladů 
na vytápění. Zefektivnil se výkon a využití tepelných čerpadel, a tak došlo k menší spotřebě zemního plynu. Bohužel tato úprava 
nepřinesla zlepšení přípravy teplé vody používané ke sprchování. Proto bylo v letošním roce nainstalováno ještě jedno tepelné 
čerpadlo, tentokrát fungující na principu vzduch-voda, které se používá jen k vytápění užitkové vody do sprch. Skládá se z jedné 
venkovní a jedné vnitřní jednotky a jeho výkon je dostačující pro celý areál. Po dvou měsících provozu se zdá, že i jeho spotřeba       
je velmi nízká. 

Tak jako obnova vytápění byla nutná během deseti let provozu i úprava ostatních částí provozu. Museli jsme se vyrovnat    
se stále přísnějšími hygienickými předpisy. Abychom zlepšili kvalitu vody v bazénech, byl v roce 2010 přidán do úpravny vody ještě 
jeden filtr, který filtruje vodu z bazénu přes aktivní uhlí. Tím se zbavuje tzv. vázaného chloru, který je právě tím škodlivým 
elementem, způsobuje nepříjemný zápach v bazénových halách a působí tak škodlivě hlavně na dýchací cesty. Bohužel kvalitu vody 
zhoršuje i nedodržování pravidel chování návštěvníků bazénu, např. používání nevhodného plaveckého úboru (kraťasy, plážové 
plavky), špatné sprchování, používaní parfémů, kožní problémy návštěvníků atd. Proto jsme přikročili k opatřením, která možná 
nebudou příliš populární, ale jsou nutná pro další provoz našeho centra. Na našich webových stránkách je možné zhlédnout video, 
které zcela jasně vysvětluje zákaz používání nevhodného plaveckého úboru. Tento platí již od října letošního roku. Zatím vše řešíme 
jen upozorněním návštěvníků – říkáme tomu přechodné období, ale od 1. 1. 2015 bude každý, kdo nedodrží tato pravidla, vyloučen 
z provozu bez nároku na náhradu. Všechny tyto pravidla a předpisy jsou důležité pro zdraví Vás a Vašich dětí. K vylepšení kvality 
přispělo rovněž vybudování nové přípojky vody v letošním roce. Zbavili jsme se konečně problémů s ucpáváním všech filtrů                
a potrubí, kterým je do objektu přiváděna pitná voda. 

Během deseti let došlo i k dalším úpravám centra. Bylo vyměněno osvětlení bazénové haly, vylepšen kamerový systém, 
obnoveny již opotřebované stěny squashového kurtu, provedena oprava podlahy v tělocvičně, nainstalováno automatické 
dávkování dezinfekce do venkovního bazénku sauny. Další úpravy se připravují. Stále pracujeme na vylepšování a zdokonalování 
našeho centra. V našem miniseriálu budeme pokračovat zase příště. 

Další pokračování v příštím vydání zpravodaje. 
 
      S pozdravem Hlavatá Pavlína 
      správce FRY Relax Centra 
       
 

 
 

 

 

 

Pod stromečkem balík zdraví,  
vzácný poklad, jak se praví. 
Vánoce jsou krásné svátky, 
jídlo, smích a hlavně dárky. 
Přejeme vám hodně klidu, 
pohodu a dobrou rybu 
a pak jeden velký krok 
a hned je tu nový rok. 
     

         Přeje MS ODS Fryčovice 
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  TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  

                  1.1.-14.1.2015  
Zamyslet se nad sebou, udělat dobrý skutek, otevřít svá srdce a nezištně podpořit ty, kteří potřebují 

naši pomoc. K tomu vybízí všechny lidi dobré vůle Tříkrálová sbírka, největší akce tohoto druhu v 

České republice.  

 

Každý rok v období od 1. do 14. ledna můžete v českých městech a vsích potkat na čtyřicet tisíc charitních koledníků v kostýmech 
Tří králů. V návaznosti na starou lidovou tradici chodí od domu k domu nebo koledují v ulicích. Z výtěžku sbírky poté Charita  Česká 
republika celoročně pomáhá těm, kdo si sami pomoci nedokáží.  

 

Začněte s námi rok dobrým skutkem!  

V tomto období se otevírají lidská srdce a mají soucítění s druhými. Určitě je chvályhodné, když 
tímto směrem vedeme i naše děti. Všichni jednou budeme seniory a budeme potřebovat pomoc 
druhých. Prosíme proto o podporu v tomto směru, a to především při vytváření skupinek, ať už 
dětských, či dospělých koledníků.  

 

Hledáme nové koledníky!  

I přes zdánlivě vysoký počet koledníků jich je stále v některých našich obcích nedostatek. Charita vítá nové zájemce (dobrovolníky), 
kteří by chtěli rozšířit řady kolednických skupinek. Můžete se přímo kontaktovat na místního koordinátora a zapojit se opravdu 
aktivně, třeba jako školní třída, rodiče a prarodiče s dětmi a vnoučaty nebo skauti. Koledníkem se může stát opravdu každý, kdo 
chce rozdávat radost a pomáhat ostatním, kteří to potřebují.  
Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel!  Díky tomu 
se vnáší do domácností poselství odměny, lásky, radosti a pokoje.  
Snaha dobrovolných koledníků bývá oceněna v Lidovém domě v Místku, kde se uskutečňuje „Poděkování všem koledníkům“. 
Dětem je odměnou kouzelnické představení s programem a malým občerstvením. V květnu bývá pořádán také výlet                         
do Ostravské ZOO. V roce 2014 mohli starší koledníci navštívit i bazén ve Frýdlantu n. O.  
„Daruj a budeš obdarován.“ Robert Kiosaki  

 

Kde ve Fryčovicích můžete přispět na TS?  

 kadeřnictví paní Laníková  

 kostel Nanebevzetí Panny Marie  

 firma Kozubek  

 kasičky koledníků  
 

 

 

Komu sbírka pomůže?  

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně 
potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také 
na humanitární pomoc do zahraničí.  
Vykoledovaná částka je rozdělena dle pravidel určených Charitou ČR. Na území Ostravsko-opavské diecéze využívají jednotlivé 
charity prostředky dle 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.  
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Výtěžek sbírky bude využit na činnost a pokrytí nákladů charitních center ve Frýdku-Místku:  

 Oáza pokoje pro psychicky nemocné – k zakoupení zvedáku pro polohování ležících klientů  

 Centrum odlehčovacích služeb a týdenního stacionáře  

 Charitní ošetřovatelská služba  

 Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké  

 Charitní pečovatelská služba  

 Terénní služba ZOOM pro psychicky nemocné  

 Klub Nezbeda - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  

 Terénní služba REBEL pro děti a mládež  

 Středisko PRAMÍNEK pro rodiny s dětmi ve vyloučené lokalitě  

 Poradenské centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí  

 
Děkujeme Vám za Vaši dobrotu a věrnost, kterou TS zachováváte. Díky ní můžeme poskytovat a rozvíjet služby potřebným lidem.  
 

„Tajemná vánoční noc, ta rychle uplyne. Ale tajemství lidského života poznáváme po celou 

dobu našeho pozemského přebývání…“ 

  

Kontakt:  

Anna Vyvialová  
Koordinátorka TS pro Charitu F-M  
E-mail: Vyvi.ana@seznam.cz  
Další info: www.fm.charita.cz 

 

Poděkování MO ČSSD Fryčovice  

Poděkování patří všem kandidátům na kandidátce ČSSD za jejich ochotu účastnit se komunálních voleb            
a hlavně voličům za jejich účast ve volbách a projevenou důvěru kandidátům.  

Všem občanům hezké prožití vánočních svátků, hodně štěstí a hlavně pevné zdraví v roce 2015.  

                                                                        Přeje MO ČSSD Fryčovice  

 

 

 
TJ Sokol Fryčovice srdečně zve své členy na 

 

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU 
TJ SOKOL FRYČOVICE 

která se koná v pátek 16. ledna 2015 
Od 18.00 hodin v sále restaurace SOKOLKA 

Program: 
Zpráva o činnosti TJ, zpráva o hospodaření TJ, zpráva revizní komise, volby nového výboru TJ a revizní komise, diskuse a závěr 

Srdečně zve výbor TJ Sokol Fryčovice 

http://www.fm.charita.cz/
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U nás v mateřince… 
 
Když vánoční plamínek se rozhoří  
a všichni máme k sobě blízko, 
 přejeme si, ať se nám vše vydaří  
a nikomu není v srdci úzko. 

 
     Děti hoří nedočkavostí, vyprávějí o svých přáních a snech. Nastrojený vánoční stromeček a svátečně vyzdobená školička 
umocňuje atmosféru blížících se svátků. Vrcholí přípravy a nácvik programu na „Vánoční besídku“ a děti vyrábějí dárky pro své  
nejbližší. Společně s rodiči a prarodiči si ve „Vánočním tvoření“ vyrobily své vánoční dekorace.   

 
     Teplo a vůně domova, laskavá slova, společné vzpomínky, něha, pochopení… 
     To jsou Vánoce, na jaké se každý z nás těší. 

  
Vánoce…čas rodinných setkání, čas na dárky, veselí a hodování, 
čas zimních radovánek, čas na odpočinek a dlouhý spánek… 
Čas popřát všem milým lidem: 
 

„Šťastné Vánoce i nový rok, co přijde!“ 
         Přejí děti a zaměstnanci MŠ Sluníčko 
 
 
            
 

 
 

                          
 
                                     Prosinec. V tomto měsíci je od nás sluníčko nejdále, ale současně  

      se k nám začíná pomalu vracet a den se začíná opět prodlužovat. 
       Je to den zimního  slunovratu, který lidem vždy přinášel naději,  
        že jim slunce v příštím roce  zajistí bohatou úrodu a tím i obživu 
            pro celou rodinu.  Období zimního slunovratu je oslavou zimy, 
                tedy spánku v přírodě. Přestože se však  v přírodě nedostávalo 
            světla, tepla a potravy,  lidé věřili v návrat slunce a jeho životodárné síly.  
         Do této doby zasadili křesťané narození Ježíše, jenž symbolizuje nový a lepší život, 
       k němuž lidé s nadějí vzhlíželi. 

 
                                         Vánoce jsou opředeny zvláštním kouzlem.  
                                         Při vánočních přípravách se dá krásně povídat, vyprávět a vzpomínat. 
                                            „…..s netrpělivým očekáváním vyhlížím první hvězdu na nebi. Konečně! 
                                         Posvátná a nezapomenutelná chvíle nastává. Sváteční stůl je prostřen, v pokoji 
                                      čeká nazdobený stromeček.  Cililink! Cililink! Vánoce jsou tady!“ 
                               

                                     Příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně štěstí, zdraví a pohody 
                                                                           přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Fryčovice. 
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Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice. 

Konec roku je pro zahrádkáře čas zazimování zahrádek a do mrazů ještě stihnout zasadit česnek. Tomu ovšem předcházelo 

plnění rohu hojnosti úrodou ovoce a zeleniny. Že nebyl úplně plný? Ovšem, počasí k zahrádkářům nebylo příliš příznivé. To bylo 

znát i v moštárně. Oproti loňsku, kdy bylo zpracováno cca 21 tun jablek, to bylo letos „jen“ něco málo přes 10 tun. 

  Méně příznivý rok byl znát i na největší akci roku – Výstavě ovoce zeleniny a květin, kterou zahrádkáři připravili   

ve dnech 31.10 až 3. 11. 2014. Nejlepší vzorky jablíček byly hodnoceny návštěvníky v rámci již 14. ročníku soutěže „O fryčovické 

jablko roku“. 1. místo získal př. Jiří Ulčák s odrůdou Florina a počtem hlasů 147. Na 2. a 3. místě  se umístili soutěžící př. Stanislav 

Matula s odrůdou Selena a př. Jiří Strakoš s odrůdou Idared se shodným počtem hlasů 109. Na výstavu přispěl největším 

úctyhodným počtem exponátů Ing. Otakar Šteffek. Svou expozici předvedli, stejně jako v loňském roce, i pozvaní včelaři. Bylo 

možno shlédnout skleněný úl včetně včelstva, potřeby včelaře a ochutnat různé druhy medu a výrobků z medu. Výstavu zpestřily 

vystavené obrazy Cyrila Gřese, ruční práce a obrázky p. Ulčákové, ukázka drátenického řemesla  p. Kopcové a keramika sl. Radmily 

Šteffkové.  Na výstavě se malou expozicí prezentovali také přátelé z družební organizace ze Stráňav na Slovensku. Navštívili 

zahradu se skalničkami p. Heleny Šteffkové a prohlédli si expozici keramiky motivovanou životem čmeláků. Již neodmyslitelně patří 

k zahrádkářské výstavě výtvarné práce dětí ZŠ a MŠ ve Fryčovicích, bez jejichž přispění si už výstavu nedovedeme představit. 

Děkujeme. Dekoraci výstavy měly na starosti př. Božena Vidličková a Ludmila Dvorská a sklízely uznání všech obdivovatelů. Výstavu 

navštívil rekordní počet 923 návštěvníků (vč. Dětí ŽŠ a MŠ). Pro návštěvníky jsme připravili různorodé občerstvení s domácími 

koláčky, o které se postarala př. Marie Vrtná.  Upečení umožnil ve fryčovické pekárně Ing. Boček.  Stejně jako loni neunikla výstava 

pozornosti ani redakci Frýdecko-Místeckého a Třineckého deníku, o níž bohatě referovali v aktuálním vydání hned následující den.  

Celý uplynulý rok jsme pak bilancovali na večírku zahrádkářů 29. 11. 2014 s občerstvením, hudbou a tancem v sále obce 

Fryčovice.  Program zpestřily poutavými pohyby břišní tanečnice ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Všem se moc líbily, ať jim bylo              

12 nebo 65 let. Hudbu k tanci zajišťovala všemi oblíbená kapela Ládi Holuba. 

Přejeme všem zahrádkářům a jejich příznivcům příjemné a pohodové prožití nadcházejících svátků 

vánočních a do nového roku 2014 příznivé počasí vašim zahrádkám! 

Zpracoval Ing. Jaromír Ferdian  

 
 
 
 

 
KDU-ČSL ve Fryčovicích přeje všem občanům obce radostné prožití svátků vánočních,  pokoj 
lidem dobré vůle a do nového roku 2014 vše nejlepší, mnoho zdraví, štěstí  a božího požehnání 
po celý rok   

přeje výbor MO KDU-ČSL 
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Fryčovický zpravodaj č.1/2015 

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 

Informace na tel.č. 558 668 119 - Obecní úřad Fryčovice 

Uzávěrka fryčovického zpravodaje č.1/2015 bude 9.března 2015! 

mailto:podatelna@frycovice.cz
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