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Vážení spoluobčané, 

rád bych Vás stručně informoval o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie 

České republiky Brušperk.  V rámci služebního obvodu, který zahrnuje města Brušperk a Paskov a obce 

Řepiště, Žabeň, Staříč, Fryčovice, Stará Ves nad Ondřejnicí a Krmelín, Policie České republiky prověřovala   

od 1. 1. 2013 do 31.12.2013 celkem  378  trestných činů,  436 přestupků, včetně dopravních přestupků         

a dalších 341 spisů běžné pořádkové agendy, což je celkem 1155 spisů. Lze konstatovat, že ve srovnání         

s rokem 2012, ale i roky 2011 a 2010, je trestná činnost konstantní, přičemž výsledky,  respektive 

objasněnost trestné činnosti, se nám podařilo zvýšit na cca 43 %.  

V samotné obci Fryčovice došlo, respektive bylo prověřováno, od 1. 1. 2013 do 31.12.2013               

28 trestných činů, 52 přestupků (včetně dopravních), což v porovnání s roky předchozími znamená pokles 

trestné činnosti o cca 20 %, a objasnit se podařilo, či je před objasněním 12 trestných činů, např. 2 případy 

vloupání do firemního objektu, 1 případ vloupání do benzínové čerpací stanice, 1 případ odcizení 

motocyklu. U trestných činů obecně převažují majetkové delikty, zejména krádeže vloupáním                       

do motorových vozidel, krádeže vloupáním do rodinných domů a komerčních objektů, nemalou měrou se 

na trestné činnosti však podílí i trestné činy zejména zanedbání povinné výživy, dále 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.   

 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. V roce 2013 jsme na základě všímavosti občanů objasnili několik trestných činů 

s tím, že byl pachatel zadržen přímo na místě trestného činu nebo byl na základě významných a přesných 

informací od občanů později dohledán. 

                             Za kolektiv OOP Brušperk          Npor. Mgr. Kamil Václavík 
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Harmonogram sběru nebezpečného odpadu v obci  FRYČOVICE 
 

Termín konání: 26.4.2014 
 
Harmonogram pro svoz nebezpečného odpadu: 
Mazací s motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, 
autobaterie, prošlé a nepotřebné léky 
Rozbité či rozebrané televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky 
Obecní úřad: 08.00 – 12.30 
 
Harmonogram pro svoz zpětného odběru elektrozařízení (MAN – skříň): 
Pouze kompletní – NEROZEBRANÉ! 
Lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, 
váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, televizory, radia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče 
Obecní úřad: 08.00 -12.30 
 
Harmonogram pro svoz PNEU: 
Obecní úřad: 08.00 – 12.30 
 
Harmonogram pro svoz VELKOOBJEMOVÉHO MATERIÁLU 
Skříňe, ostatní nábytek, koberce, matrace 
 

dolní část obce u p.Kuběny: 08.00 – 08.30 
u mostu přes Košici, naproti p. Míčka: 08.35 – 09.20 
Krnalovice na křižovatce: 09.25 – 10.10 
most naproti p.Vašicové: 10.15 – 11.00 
správní budova bývalého JZD: 11.05 – 11.50 
u mostu u p. Slavíka: 11.55 – 12.30 

 
 
 
 

KNIHOVNA FRYČOVICE 
 
 
Milí čtenáři a příznivci dobré knihy. 

 
Chtěla bych se společně s Vámi ohlédnout za uplynulým rokem v naší obecní knihovně. V roce 2013 bylo přihlášeno 302 čtenářů, 
z toho 107 dětí do 15 let. Knihovnu navštívilo celkem 4147 návštěvníků a bylo zaznamenáno 10597 výpůjček.  
V loňském roce jsem vyřadila 86 knih, většinou se jednalo o knihy zastaralé nebo poničené, naopak nové knihy činily 363 kusů. 
V souvislosti s přírůstky bych chtěla zmínit jméno pana Michala Volného a paní Pavlíny Novákové, kteří darovali knihovně 
poměrně velké množství nových knih, za což jim děkuji. Knižní fond tedy čítá 9062 knih. 
 V knihovně také probíhaly různé akce pro děti. Ať to byly knihovnické lekce, nebo výtvarné soutěže, uspořádali jsme v pořadí      
5. „Noc s Andersenem“, které se zúčastnilo 27 dětí a 3 dospělí. Během srpna 
v knihovně proběhla výstava obrazů srbských malířů Anne Kotvašové a Pavla 
Povolného-Juhás. Otevření výstavy bylo naplánováno na neděli, kdy u nás probíhala 
tradiční pouť. Této výstavě předcházela návštěva zástupců obce Padina, odkud oba 
malíři pocházejí.  
V závěru mého povídání ještě pozvánka k návštěvě naší knihovny. Vše o knihovně i 
nových knížkách najdete na našich webových stránkách 
www.frycovice.knihovna.info.     
       Nataša Sadílková, knihovnice 

 

http://www.frycovice.knihovna.info/
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20. výročí založení KLUBU SENIORŮ 
 

V souvislosti s jubilejním výročím založení KLUBU SENIORŮ ve Fryčovicích si dovolím malé ohlédnutí.  
 Začít pracovat na projektu, jakým je nezisková organizace, znamená nejen velkou dávku odvahy, ale především elánu      
a chutí oslovit svými plány ty, kteří se v nadšení ztotožňují. 
 O záměru založit KS v naší obci se radila skupinka nadšenců, která za značné podpory pana starosty vtiskla tomuto 
nápadu konkrétní podobu.  
 Začátky přípravy spadají do počátečních měsíců roku 1994. Cílem založení klubu bylo podchytit vrstvy fryčovických 
obyvatel seniorského věku a nabídnout jim zájmovou činnost. Důraz byl kladen na vytváření podmínek pro rozvoj kulturního, 
společenského a sportovního života i vědomostního rozhledu. Dlouhodobým záměrem bylo umožnit členům duševní a fyzickou 
aktivitu. 
 U zrodu stáli: Bílková Anna, Bedrunková Věra, Kurková Božena, Měkýšová Danuše, Šmiřáková Libuše, Schindlerová 
Zdeňka, Volná Vlasta, Marie a Zdeněk Laníkovi, Konečný Miloslav, Kobližka František, Laník Bohumír, Panáč Vladimír, Ing. Richter 
Antonín a Žáček Antonín. 
 Prvním setkání se uskutečnilo v březnu 1994. Všechno, co za něco stojí, je dobrodružství. Jejich prozíravost se ukázala 
správnou. Akce měla úspěch, odezva příjemná a velkolepá. Bylo jasné, že klub byl správně nastartován. 
 Mnozí ze zakládajících matadorů zajišťují zájmové aktivity a podporují společenství seniorů do dnešních dnů. Dvě desítky 
let obětavě hájí pozici předsedkyně paní Danuše Měkýšová. 
 Za dvacet let pokročila doba hodně kupředu. Obměnilo se složení výboru, mění se škála nabízených programů, vzezření 
a vybavení klubovny dospěly do dnešní potěšující podoby. Členská základna k 31. prosinci 2013 čítala 131 členů.  
 Dvacet let je věk, kdy se dá rekapitulovat, hodnotit i svou odpovědnost a přispění, ale především lze vzpomínat. 
Slavnostní setkání k významnému 20. výročí založení KLUBU SENIORŮ ve Fryčovicích se bude ubírat v tomto duchu. Bude se 
konat 25. dubna 2014 a bude vyprávět historii a zároveň se v mnohém dotkne současnosti. 
 Toto setkání nebude o monolozích a proslovech. Setkávání přátel má vždy smysl a cílem je dál konat a aktivizovat. 
 Vřelý dík zaslouží všichni členové podílející se na předchozím a současném chodu klubu, poděkování náleží                  
panu starostovi Ing. Jiřímu Volnému, obecním zastupitelům a zaměstnancům Obecního úřadu ve Fryčovicích i všem příznivcům    
a sponzorům za jejich pomoc, zájem a podporu. 
 Přátelé, zachovejte nám svou přízeň. Odezvy a smysluplnosti práce jsou vždy inspirací. Novým členům nabízíme 
příjemné setkání, psychickou vzpruhu, stimulaci a fyzické aktivity. Každé středeční setkání je v něčem nezaměnitelné. 
 Radost ze setkání pohladí i vaši duši, zažene chmury, dá zapomenout na případné problémy a dá zelenou aktivnímu 
stárnutí. 
 
       Za KLUB SENIORŮ ve Fryčovicích Mgr. Miluše Strakošová 

 
 

56. ŠIBŘINKY 2014 
 
 Letošní 56. Šibřinky se konaly v tradičním termínu na přelomu února a března a program byl připraven na téma               
„Z pohádky do pohádky“. V tomto termínu se tělocvična proměnila ve vesnici, kde na jednom z dvorků se během programu 
představily mnohé pohádkové postavy, které všichni určitě znají nejen z večerníčků. Program byl opět pestrý, propojený 
mluveným slovem s jednotlivými čísly, která okořenily smíšená taneční vystoupení našich mladých, ale i starších účinkujících. 
Velký úspěch také sklidili opět naši gymnasté. V pohádkovém duchu byly vyzdobeny i označeny přilehlé prostory tělocvičny – 
„Luciferova menza“, bar „U čerta“ nebo zastavení „U Nema“. 
 Poděkování patří všem sponzorům, pořadatelům, technickým pracovníkům, ale hlavně stovce účinkujících, kteří opět 
letos vytvořili silný, spolupracující, kamarádský kolektiv. Programu prospělo i oznámení téma následujících šibřinek po skončení 
posledního večera. A víte, jaký bude program Šibřinek v roce 2015? ……… My ano!  Těšíme se na Vás. 
 
Firmy, které přispěly na úspěšné konání šibřinek: Vítkovice TOURS, Adria Way,  AVON – Šmiřáková Pavla , ZEMAN ART,     
cukrárna VLASTA, GOLF HUKVALDY, Květiny LUCIE, Restaurace CHAMRÁD, TICHOVSKÝ Jiří, Potraviny MIČANÍKOVÁ, TECHNOSVÁR, 
BESKYD Fryčovice a.s., firma VALA, Beskydské uzeniny – CHODURA, FRY RELAX CENTRUM, firma VaS Slabý Jan, Stolárna BÍLEK, 
AVON – Kubláková Alena, NEYWER, pila CIGNA, INPROS, BORCAD, MIKO International, kovovýroba LANČA, FRYMM,            
GASTRO nápoje, lékárna „U sv. Jiří“, KALMA, Hasičská vzájemná pojišťovna, pekařství BOČEK, restaurace SOKOLKA,                   
firma KOZUBEK, kadeřnictví SILVIA, Autoservis IVÁNEK, NETDEVELO, T-METAL, BONAR, RUSINEK Tomáš, skupina HEC, IRISH PUB 
Frýdek-Místek, zemědělská farma KUBLÁK, TEKKO zelenina, Autoservis HLAVATÝ, STASPO, Cykloservis Dušan IVÁNEK, LANÍK Aleš, 
Stomatologická laboratoř KONEČNÁ, CID, agentura MARF a půjčovna kostýmů KAŠPÁREK Kopřivnice. 
             Účinkující programu  
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Z historie Fryčovic – 28. díl 
 
Opisy listin, které se vztahují k Fryčovicím. 
 
Mikuláš z Usova daruje brušperskému faráři desátky ze tří lánů ve Fryčovicích roku 1347. Biskup Jan z Olomouce potvrzuje,          
že farář v Brušperku dostal od biskupského vasala Mikuláše zvaného z Usova darem každoroční úžitky z polí.  
My Jan, z milosti Boží a apoštolské stolice biskup Olomoucký, oznamujeme všem, jímž tyto věci mají být známy, že přišel k nám 
milý nám v Kristu Jan, plebán kostela v Brušperku, naší olomoucké diecéze, poníženě prosíc, abychom jeho kostelu připsali           
a svým listem potvrdili, že desátek z polí, které znamenitý muž Mikuláš, řečený z Usova, vasal náš, ze svých tří alodiálních lánů    
ve Fryčovicích ročně od nynějška věnoval, po jednom pro spásu duše svoji a své manželky, tchána svého a svých přirozených 
potomků, řečenému kostelu v Brušperku a jeho kaplanům, aby se lépe za ně modlili, přidělil a dal, jak v listině o tom od něho 
psaném vidět. A ačkoli to podle práva nemohl učinit sám, neboť řečené alodium a majetky drží od nás a od našeho kostela 
olomouckého jako léno, pokud to spravedlivě můžeme přisoudit, milostivě přece připouštíme z naší dobrotivosti řečenému 
kostelu v Brušperku, ku prospěchu zmíněné darování vděčně, vázajíce účastněným tento desátek uvedenému kostelu následující 
podmínkou. Totiž tak, že když my, nebo naší nástupci, anebo majitelé řečených majetků, řečené desátky z těchto statků budou 
chtít, pak tito majitelé podle přání a nařízení našeho nástupce, který v té době bude, budou povinni tyto statky od placení 
řečeného desátku, řečenému kostelu vyvázat, nebo penězi a jinými příjmy osvobodit a za ně jiné svobodné statky nebo příjmy, 
budou muset řečenému kostelu a jeho rektorům opatřit. Na důkaz a potvrzení toho dali jsme vyhotovit tento list a opatřit 
připojením naší pečeti. 
 Dáno v Pustiměři léta Páně tisícího třistého čtyřicátého sedmého, nazítří po svátku sv.Kiliána mučedníka, 23 dne měsíce 
června. 
 
Olomoucká kapitula jmenuje v Olomouci 13. 8. 1374 správcem ve Fryčovicích Mikuláše z Usova. 
My děkan Bedřích a Kapitula olomouckého kostela oznamujeme všem současníkům. Přihlížejíce ku ctnostem váženého                   
a znamenitého muže Mikuláše, řečeného z Usova, který zanechal neslušných sporů a svévolného užívání pozemků ve Fryčovicích, 
patřících čtyřem prebendám našeho olomouckého kostela, v počtu 19 lánů naších poddaných a tyto dobrovolně a svobodně 
vrátil, jemu za tuto velikou zásluhu vyslovujeme zvláštní chválu a rozhodli jsme, aby se ten Mikuláš stal správcem všech polí           
a majetku existujících ve vpředu uvedené vesnici Fryčovice, které k řečeným čtyřem prebendám patří a i lidi v jejích těžkostech 
ochráncem, správcem a administrátorem. Aby chránil a udržoval lidi v míru, aby mohli být držiteli svých statků, toho svého 
vlastnictví a aby tím způsobem byl povinen a musel odvádět dříve jmenovaným kanovníkům čtyř prebend každoročně,               
bez jakýchkoliv odkladů poplatky, důchody, úžitky a výnosy jakékoli nyní i v budoucnu. Podobně jako v případě, dokud uvedené 
majetky, patřící v konečném účinku službě Boží, byly společně a skutečně sjednoceny, drženy a užívány mnoho let. Kdyby však 
pro nedostatky řečeného Mikuláše se správa konala nedbale, vyhražujeme sobě a naším nástupcům, na každý způsob právo 
odvolat toto pověření jak uznáte za vhodné. Pro trvalou paměť, pod naše písemné zaznamenání přivěšujeme pečeť naší kapituly. 
Dáno v Olomouci, léta Páně tisícího třístého sedmdesátého čtvrtého v den sv Ypolita a jeho druhů, blahoslavených mučedníků. 
 
Olomoucký biskupský úředník Sander rozhoduje spor o jeden lán, na který si činí nárok brušperský farář pro svůj kostel. 
V Olomouci 11. června 1378. 
Ve jménu Páně amen. Nedávno podal nám, Sanderovi Rambov, arcidiakonu přerovskému a soudnímu úředníku olomoucké 
biskupské kanceláře, vážený muž pan Konrád, plebán farního kostela v Brušperku, diecéze olomoucké, proti Petrovi, řečenému 
Auspicer, leníkovi z Fryčovic, téže diecéze, stížnost svou nebo žalobu takto znějící: K Vám důstojný otče pane Sandere, 
arcidiákone přerovský, úředníku olomoucké biskupské kanceláře Kuneše, správce farního kostela v Brušperku a správci toho 
kostela v Brušperku bylo do budoucna umožněno klidné a mírné užívání jednoho lánu věnovaného uvedenému kostelu 
v Brušperku a ležícího v uvedené vesnici Fryčovicích se všemi polemi toho lánu, vzdělávánými i nevzdělávanými, loukami, 
pastvinami a všemi ostatními náležitostmi, jak tyto úžitky toho panství pro deset, dvacet, třicet, čtyřicet, padesát, šedesát let        
a více, od takové doby, že pokud paměť lidská sahá, nijaká známka jeho smlouvy neexistuje až do doby uvedeného uloupení. 
Přesto zmíněný leník nedbaje své spásy, zmocniv se řečeného lánu, s jeho výše uvedenými přináležitostmi řečenému kostelu, 
vlastnictví tohoto lánu od Léta Páně 1371 vpravdě takovým způsobem uloupil a tento lán s polemi a příslušenstvím před 3,5 roky 
neprávem uchvátil a v moci drží, osobuje si plody polí tohoto lánu, které činí ročně 5 velkých marek, využívajíc obecného 
rozvratu, neohlížeje se na právo a ztráty řečeného kostela a jeho výše uvedeného správce. Pročež žádá uvedený správce,           
aby jmény, jímž Vaším prostřednictvím je určován a vyhlašován rozsudek, bylo přikázáno, že uvedenému správci a jeho kostelu 
má být a bude přivedeno, navráceno a opět obnoveno, aby byl přiveden, navrácen a opět uveden v  držení uvedeného lánu 
s polemi a příslušenstvím uvedeným, aby jmenovanému leníku byl odňat uvedený zábor řečeného lánu, že uvedený leník má být 
a bude odsouzen vyhlášením Vašeho jasného rozsudku, aby navrátil a dal řečenému správci cenu a hodnotu uvedené úrody. 
Jmenovaný Kuneš také žádá, aby výrokem tohoto Vašeho rozsudku výše uvedenými jmény bylo leníku uloženo věčné mlčení nad 
řečeným lánem a jeho příslušenstvím. Proto žádá také náhradu výloh vzniklých ve sporu a protestuje proti zneužívání dobrodiní 
právního držení, neboť toto patří nezvratně jen jemu, zavazuje se však spokojit jen s nejnutnějším. 
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Když tedy byl spor před námi zahájen a když jsme od těchto stran přijali přísahy týkajících se křivých obvinění a mluvení pravdy    
a když jsme vyložili oběma stranám postavení a články: My pak Sander tímto jasným rozsudkem jmenovaného leníka Petra 
Auspicera z Fryčovic osvobozujeme od žaloby pana Konráda, výše jmenovaného kaplana z Brušperka, osvobozujeme rozsudkem 
a tímto listem a promíjíme placení soudních útrat. Dán jest tento rosudek v Olomouci v domě našem sídelním, v šestý svátek 
nejbližší po Letnicích léta Páně 1378. Za přítomnosti vážených mužů a kaplanů kostelů pánů Viléma z Babic a Michala 
z Drahanovic, Mistra Mikuláše de Saxonia, veřejného notáře Buška z Troubek a Ondřeje klerika z Ruskovic, jako přísedících 
svědků v uvedeném řízení. K potvrzení uvedeného je na důkaz přivěšená pečeť mé úřední kanceláře biskupské. 
            Jaromír Kublák 

  

 
Sdělení Slezské diakonie: 

 Vážená redakce,  
   
naše organizace Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti. V centru naší 
pozornosti stojí lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. 
Slezská diakonie působí na území Moravskoslezského kraje již od roku 1990, kdy navázala na dřívější charitativní činnost Slezské 
církve evangelické augsburského vyznání. V současné době provozuje více než šedesát středisek a služeb.  
  
            Velmi rádi bychom Vaším prostřednictvím oslovili širokou veřejnost s nabídkou našich služeb v různých střediscích a snad    
i zaujali články z konaných akcí. Pravidelně bychom mohli zasílat příspěvky do Vašich listů.  
             
             Přikládáme informativně seznam středisek, působících ve Vaší oblasti.  
  
BETHEL FRÝDEK-MÍSTEK – azylový dům, terénní program  
BETHEL TŘINEC – azylový dům, sociální rehabilitace, nízkoprahové denní centrum, terénní programy  
OÁZA NEBORY  
BETHEL TŘINEC – noclehárna  
ELPIS TŘINEC – odborné sociální poradenství  
JORDÁN TŘINEC – sociálně aktivizační služby  
NOE TŘINEC – podpora samostatného bydlení  
PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY TŘINEC, JABLUNKOV  
SÁRA FRÝDEK-MÍSTEK – azylový dům pro ženy, matky s dětmi, noclehárna, soc.rehabilitace  
SOCIÁLNÍ ASISTENCE TŘINEC, JABLUNKOV, FRÝDEK-MÍSTEK  
  
           Prosím, buďte tak laskaví a ozvěte se, zda by byla naše spolupráce možná.  
  
           Děkujeme a jsme s pozdravem  
   
                                                                               Kamila Kudrysová, stážista odd. propagace, ústředí Slezské diakonie Český Těšín  
  

Pokud s námi již spolupracujete, moc děkujeme a berte tento dopis jen jako připomínání se. 
 

 

 

Po letošní mírné zimě, kdy se dalo prakticky pořád létat zahájíme oficiálně letošní sezónu na našem domovském letišti v Trnávce 
10.5.2014 soutěží "Ostravská jarní óčka". Pokračujeme 19.7.2014 naší soutěží "O putovní pohár OÚ Fryčovice". 20.7.2014            
se uskuteční "Ostravská letní termika" o týden později proběhne 26. a 27. 7.2014 "Přebor Čech, Moravy a Slezska" větroňů RCEV. 
Ve dnech 1.až 3.8.2014 pořádáme tradiční a velmi úspěšnou show "Trnávka Funfly 2014". Další akcí jsou 24.8.2014 "Ostravská 
letní óčka". V tradičním datu 6.9.2014 proběhne 6.ročník "Trnavské minimaketářské nebe" a sezónu na letišti zakončíme 20.září 
2014 soutěží "Ostravská podzimní termika". Zveme všechny příznivce leteckých modelů k návštěvě těchto akcí na polním letišti 
Trnávka, které se nachází po levé straně silnice, která vede z Trnávky do Petřvaldu n.M. 
 
                 Za LMK Fryčovice Horvath St. 

 



6 

 

Rostlinolékařské  informace 

Škůdci:  

1)  Brzy se objeví  brouci květopase jabloňového,  je to malý, asi 4 mm velký šedivý brouk nosatec. Samička klade vajíčka              

do květních pupenů, larvy vyžerou pestík, pupeny hnědnou a zasychají. Když takový pupen roztrhneme, uvnitř je bílá larva 

květopase, larva přelézá do dalších pupenů a zničí několik poupat.  Když je květopasů málo a jabloně mají velkou násadu květů,  

tak za nás udělají probírku.  Horší je, že si vybírají některé odrůdy, které pak nemají ani jablíčko,  někde je úroda velká a  plody 

malé. Jestli máte na zahradě květopase, se přesvědčíte, když ráno, kdy je chladno, vezmete velký světlý deštník, obracený dáte 

pod  větev, do které pak klepnete. Ztuhlí brouci napadají do deštníku. Brouci zimují v půdě a na jaře podle teploty vylézají z půdy 

a nalétají do korun jabloní. Tuto kontrolu je nutné provádět v době, kdy již raší listové pupeny, ale ještě nejsou vyvinuté květní 

pupeny, do kterých brouci kladou vajíčka.  Ovocnáři považují za škodlivou hranici tří a více brouků na sto poupat. Květopas je náš 

domácí a má spoustu přirozených nepřátel,  jeho škodlivost není proto pravidelná. Postřik se provádí  v případě, že nám při 

kontrole napadají do deštníku brouci ve větším množství.   Přípravky:  Calypso 480 EC,  Mospilan 20 SP,  Reldan 40 EC,  Karate 

2,5 WG,  Novodor FC, Talstar 10 EC,  Torant.  Jakmile se první květy otvírají,  je již postřik neúčinný.  

2) Další  škůdce, který se na nás chystá, je pilatka švestková. Je to drobná muška šedočerné barvy, několik mm velká.  Patří mezi 

blanokřídlý hmyz.  Její larvy vyžírají začínající semeno v malém plůdku po odkvetení. Někdy můžete pozorovat opad  4 – 5 mm 

velkých plodů. Když takový plod rozříznete, je uvnitř vykousaný, někdy tam najdete i larvu. Jedna larva vykouše 3- 4 plody. Někdy 

bývá zničeno až 90% plodů a přes bohaté kvetení  zůstane na stromě jen několik plodů. Pilatka napadá hlavně slivoně (švestky,  

ryngle, mirabelky). O množství pilatek se přesvědčíte vyvěšením bílých lepových desek na strom  na počátku kvetení peckovin. 

Pilatka si je plete s bílými květy a přilepí se. Bude-li těchto lepových desek dostatek, je možné tímto do určité míry nahradit 

chemickou ochranu.  Vlastní chemická ochrana se provádí když začínají opadávat bílé korunní plátky.  V tuto dobu již včely květy 

nenavštěvují a pilatky začínají klást vajíčka.  Přípravky:  Calypso 480 SC,  Reldan 40 EC,  Zolone.  

3) Dobře známým škůdcem je vrtule třešňová, je to 4 mm velká moucha. Je černá lesklá, žlutě zdobená s tmavě pruhovanými 

křídly. Všichni známe její larvy v třešních a většinou je i bez velkých problémů konzumujeme. Vrtuli láká žlutá barva, proto je 

možné její výskyt silně omezit žlutými lepovými deskami.  Zároveň tím také zjišťujeme, kdy začínají vrtule vylézat z půdy.             

Za 10 dnů po vylíhnutí začínají samičky klást vajíčka do zrajících plodů.  V tuto dobu pak můžeme přistoupit k chemickému 

ošetření. Kromě chemie je ještě několik možností jak červivost omezit. Důležité je nenechat larvy z třešní vylézt a zakuklit se 

v půdě. Je proto rozumné všechny třešně včas sklidit, a pokud nemáme chuť na bílkoviny v kompotu, tak se ještě nabízí 

zhodnocení v podobě třešňovice, a tam červící nevadí. Výhodné je také mít na jaře na zahradě v době líhnuti vrtule slepice, které 

spoustu líhnoucích se much sezobou a v době zrání výborně pomohou i krůty, které celé třešně ochotně sežerou. Problém je, 

když totéž neudělá soused. Ještě jednu důležitou informaci. Většina třešní je cizosprašná, to znamená, že k opylení potřebuje 

další strom, ale jinou odrůdu. Pak stačí, aby soused vykácel na zahradě vhodného opylovače, a vám třešeň krásně kvete, ale 

úroda žádná.    Přípravky:  Calypso 480 SC, Decis , Sumithion Super, Reldan 22.  

4) Obaleč jablečný.  Je to škůdce, kterého všichni dobře známe. Do červivého jablka se zakousl každý z nás mnohokrát. Způsobuje 

to motýl, který na plody klade vajíčka a housenky se pak prokousají dovnitř plodu. Motýli se líhnou ve druhé polovině května        

a po oplodnění kladou vajíčka. Protože je to pro ovocnáře významný škůdce, tak se intenzivně hledal způsob ochrany. Podařilo se 

to Japoncům, kteří dokázali určit složení a synteticky vyrobit vůni (feromon), pomoci kterého láká roztoužená samička partnera 

(všichni dobře známe, co dovedou udělat feromony jedné roztoužené fenky). Stejně tak to funguje u hmyzu. Jedině ptáci a člověk 

si vybírají partnerku očima a hlasem. Tento feromon se používá dvěma způsoby:  1) Jako signalizace, kdy se začínají obaleči 

líhnout. Zde je feromon v kombinaci s lepovými deskami, na které se samečci přilepí. 2) Metodou matení samců, kdy se 

v ovocném sadu rozvěsí zvláštní trubičky, vypadají  jako kabel od žehličky. Ty pak vylučují feromony o takové síle, že samec není 

vůbec schopen samičku najít. Ta pak klade neoplodněná vajíčka a housenky se nevylíhnou. Říká se tomu feromonové matení 

samců. Je to ale účinné jen ve velkých ovocných sadech. Na zahrádkách toto nelze použít (těžko se domluví celá vesnice               

na zavěšení těchto odparníků). Pro zahrádkáře jsou pak vhodnější praktické rady. Housenky vylézají z napadených plodů a z velké 

části se kuklí na větvích a kmeni v mezerách pod kůrou. Zde pak spolehlivě zaúřadují sýkorky, pokud na ně pamatujeme a máme 

na zahradě vhodné budky a v zimě je přikrmíme. Dobře také funguje, pokud na kmen připevníme pásy z vlnité lepenky,             

pod kterými se housenky zakuklí. Tyto pak na podzim spálíme. Část housenek se spouští na zem a kuklí se v půdě. Zde opět 
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pomůže drůbež.  Pokud se rozhodneme pro chemické ošetření a nemáme signalizační lepové pásy, tak první postřik provádíme 

začátkem června a za 14 dnů opakujeme.  Je-li teplé léto, tak obaleč má ještě druhou generaci. Plody z první generace většinou 

spadnou na zem a nedozrají. Plody napadené druhou generací obaleče již sklidíme a odneseme do sklepa, kde se pak divíme, jak 

rychle nám ta jablka hnijí. Housenky z této generace se kuklí ve sklepě a neměly by na jaře vyletět ven (síta do oken). Chemické 

ošetření proti druhé generaci není až tak ekologické, neboť jablka již dozrávají a něco z těch postřiků tam asi zůstane.               

Když budeme stříkat, tak hlavně proti první generaci  v červnu.  Přípravky:  Calypso 480 SC, Decis Mega, Mospilan 20 SP,    Spin 

Tor, Reldan 22.  

Pomocnou látkou v boji proti škůdcům mohou být přípravky na bázi rostlinných olejů. Pokryjí tělo zimujících škůdců a tito se 

zadusí. Účinné to je na jaře když se tito probouzejí ze zimního spánku a začínají intenzivně dýchat. Pro přírodu a lidi jsou 

naprosto neškodné.  V Abexu -  Žabeň to je RockEffekt, ale mohou to být i další. 

Choroby:  

1) Kadeřavost listů broskvoní. Jeden postřik již měl být provedený v době, kdy prášily jehnědy lísek, teď můžeme provést další 
postřik .  Přípravky pro první ošetření:  Champion 50 WP, Kuprikol 50, Druhé ošetření:  Delan 700 WDG,  Dithane Nes – Tec, 
Dithane M 45,  Novozir MN 80 NEW,  Syllit 65 WP,  Thiram Granuflo.  Doporučuje se přidat vhodné smáčedlo.  

 2)  Višně,  třešně, meruňky  -  moniliový úžeh květů. Je to choroba, která se hodně rozšiřuje a dovede úplně zničit během 3 let 
celý velký strom.  Je podmíněna chladným a deštivým počasím v době kvetení.  Je to houba která prorůstá z květu do větviček      
a v případě silného napadení hnědnou a odumírají plodonosné větvičky , případně i celé větve. Houba vytváří v květech slizovité 
kapičky a ty pak roznášejí včely do dalších květů na nohách.  Postřik provádíme na  počátku kvetení a ještě jednou v plném květu. 
Povolené přípravky nesmí být toxické pro včely a postřik děláme pokud možno večer. Některé odrůdy jsou vůči této chorobě 
odolnější. Přípravky:  Baycor 25 WP,  Horizon 250 EW,  Lynx,  Ornament 250 EW,  Sporgon 50 WP,  Talent,  Teldor 500 SC,  
Rovral 50 WP.      

3) Angrešt  -  Hnědé padlí (americké padlí).  Hodně se šířící choroba, která dovede úplně zničit angrešty. Mladé větvičky, listy         
i plody jsou pokryté bělavým povlakem plísně.  Kupujete-li  nové  rostliny, žádejte odrůdy odolné vůči této nemoci.  Ošetření       
1x  při rašení  -  před květem a 2 – 3x brzy po odkvětu. Vhodný je také 1 postřik po sklizni.   Přípravky:  Bioan,  Bioton,  Discus,  
Kumulus WG,  Sulikol 750 SC,  Bayleton 25 WG,   Fundazol 50 WP,  Karathane LC,  Rubigan 12 EC.  Přidat smáčedlo.    

4) Strupovitost jabloní. Je to  hodně rozšířená a nebezpečná choroba.  Důležité je vědět, že houba přezimuje na spadaném listí, 
plodech  a hlavně na drobných zaschlých plodech, které zůstaly přes  zimu na stromech. V období rašení jabloní se z těchto 
zdrojů uvolňuje velké množství výtrusů.  Důležitá je proto preventivní ochrana, to znamená spadané listí kompostovat , nenechat 
na stromech suché plody (houba umí zabránit, aby  tyto napadené plody spadly na zem). Problém je v případě, že tuto prevenci 
neudělá soused a pak nezbývá než chemické ošetření.  Šíření této choroby je závislé na  počasí a ovocnáři mají program, který jim 
s ohledem na počasí hlásí vhodný okamžik chemického ošetření. V každém případě je důležité jedno ošetření při rašení – to je 
teď, a další hned po odkvětu. Na trhu je dnes mnoho odrůd, které jsou vůči strupovitost rezistentní. Již ale přišlo hlášení,              
že v Německu dokázala houba i tyto odolné odrůdy napadnout. Když budete vybírat vhodný přípravek, tak dejte přednost těm,  
které účinkují zároveň proti padlí jabloňovému.    Přípravky: Novozir MN 80, Polyram WG, Rubigan 12 EC, Scora 250 EC,  Syllit 
65, Topas C 50 WP,  Zato 5O WG,  Baycor, Captan 50 WP,  Dithane,  Clarinet 20 SC. Mythos 30 SC, Delan 700 WDG, Talent.                                               
5)  Rez hrušně.  V současnosti hodně rozšířená choroba.  Je to způsobeno přeměnou užitkových zahrádek na okrasné a výsadbou 
nevhodných jehličnanů. Tato choroba střídá jalovec a hrušeň. Nemůže přejít z hrušně na hrušeň a z jalovce na jalovec.  Hlavním 
šiřitelem jsou dva jalovce, a to jalovec čínský (Juniperus chinensis) a jalovec klášterský (Juniperus sabina). Ostatní jalovce tuto 
chorobu nepřenášejí. Stačí zlikvidovat napadené jalovce a hrušně budou zdravé. Na napadených jalovcích pozorujeme koncem 
dubna a počátkem května na větvích  rezavé plodničky této houby, ze kterých se uvolňuje velké množství výtrusů. Ochranu 
chemickou provádíme před květem a ještě jednou po odkvětu.  Přípravky : Baycor 25 WP, Topas C 50 WP, Dithane, Delan 70 
WDG, Talent.  

Ještě poznámku k ochraně pokojových rostlin. Proti škůdcům na pokojových rostlinách jsou dnes účinné dva přípravky, které      
po postřiku kolují v rostlině a zahubí tak i škůdce, kteří nebyli postříkaní. Jsou to  Mospilan 20 SP a Calypso 480 SC. Proti 
sviluškám pak  Vertimex  a  Nissorun 10 WP.  Ošetření pokojových květin provádějte mimo obývané prostory (zahrada, 
sklep,kůlna atd.) a po zaschnuti postřiku je můžete vrátit zpět na původní místo.      Pokud příslušný postřik již rozředíte vodou 
k postřiku, tak tento hned spotřebujte. Po rozředění vodou se tyto přípravky rychle rozkládají. Je to ochrana životního prostředí.   

                                                           Zpracoval Ing. Otakar Šteffek         
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Zeravy:  choroby a škůdci 
 

1) Molovka zeravová – Argyresthia thuniella. Je to drobný motýlek, rozpětí křidel   5 – 7 mm, k nám se dostala ze Severní 

Ameriky asi v roce 1988. Molovka vyžírá chodbičky uvnitř větvičky, opatrným rozříznutím hnědé větvičky je možné spatřit 

larvy nebo chodbičky. Molovky se líhnou počátkem června. Pokud ráno zatřepeme větví  tuje,   vyletují drobní motýlci. V  tuto 

dobu rostliny ošetříme Mospilanem 20 SP – 0,04 %, nebo Dimilin 48 SC – 0,035 %. Účinnost je velmi dobrá , ale je nutné ještě 

koncem června postřik opakovat, neboť  líhnutí probíhá postupně.  

2) Hnědnuti zeravu – Didymescella thujina.  Hnědnou nejmladší výhony,  zima – jaro, hlavně spodní část rostliny. V létě              

na větvičkách drobné tmavě hnědé tečky – plodničky. Ochrana – opakovaně alespoň 3 x za rok (jaro – podzim) postřik 

mědnatými přípravky  Kuprikol atd.     

3) Odumírání  výhonů zeravu – Kabatina thujae. Na bázi větviček jsou černé tečky.  Zde může částečně pomoci hořčík a vápník. 

Hlavně ale ošetřit od poloviny května 3x po 14 dnech přípravky Dithane nebo Novozir  0,3 %     

4) Rostliny blízko cest mohou být poškozené solemi při zimním ošetřování vozovky. Ochrana je problém.  

5) Většina stálezelených dřevin je dostatečně odolná vůči mrazu. V případě holomrazu však tyto rostlin usychají, protože 

nedokáží ze zamrzlé půdy získat vodu a z listů (jehlic) se odpařuje voda i v zimě. Doporučení – zakrýt na podzim půdu           

pod stálezelenými rostlinami mulčem (kůra,chvojí atd). 

6) Poškozené rostliny přihnojit. Dobrým hnojivem je Hydrocomplex, který je teď přejmenovaný na  Yara Mila komplex. Na jaře je 

vhodné nastartovat růst rostlin růstovým přípravkem Vitality komplex  postřik dle návodu, který je k dostání u firmy          

Abex - Žabeň.  Pak  přidat trochu ledku na podporu růstu a přihnojit plným hnojivem.  Dávka bude následující : 

Na  1m
2 

dáme 10 dkg  Hydrocomplexu  a 2 dkg ledku, další hnojení je vhodné ke konci léta, ale místo ledku přidáme síran 

draselný nebo  v případě dobrého růstu stačí pouze síran draselný v dávce 2 – 3 dkg na 1 m
2
, v tomto případě je vhodnější 

zálivka.  

 

                                                      Zpracoval Ing.Otakar Šteffek 
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1. oddíl Jelci Fryčovice 
Dolní Vítkovice – U6 

Naše poslední výprava v roce 2013 nás zavedla do oblasti Dolních 

Vítkovic. Sraz byl, jako vždy, na zastávce U Bramborárny. Byla pěkná zima. Sníh 

nikde na to, že je 14. prosince. Také hodně foukalo. Za chvíli jsme se ohřívali 

v autobuse cestou do Ostravy na ÚAN. Cesta tramvají byla pro mnohé zážitek, 

zvláště označování jízdenky. Po pár minutách cesty jsme už stáli u pokladny         

a registrovali se do počítače k vědomostní soutěži, kterou jsme plnili v průběhu 

prohlídky.  Začali jsme u žentouru, okoukli tkalcovský stav, spřádací stroje, 

najednou jsme vyřezávali z polystyrénu a soustružili ze dřeva. Sami se přitahovali 

na kladce, tlačili vozík po různých 

druzích kolejí, a že to šlo ztuha. 

Byli jsme u dalšího stroje a napadlo 

nás, že nás někde čeká ponorka, fakt čekala. Než jsme k ní došli, zkoumali jsme,    

jak to vypadalo na služebně u výpravčího. Sranda byla, když jsme svým šlapáním   

na jízdním kole vyráběli elektřinu, přemýšleli jak oddělit mletý pepř od soli, když je 

smíchán v krabičce. Klukům se asi nejvíce líbily trenažéry na řízení aut, holky 

okukovaly Nautilus. Na malém prostoru jsme si během pěti hodin ani nestihli 

všechno prohlédnout a už jsme jeli zase domů. V soutěži jsme sice nevyhráli, ale 

dostali jsme upomínkové předměty jako domalovánky, záložky a další. Z fotek 

vidíte, co všechno jsme viděli a vyzkoušeli. Moc se nám tam líbilo. 

 

Tříkrálová sbírka 

Už po několikáté jsme se s dětmi vydali koledovat pro potřebné. Tentokráte se sešly čtyři 

královny. Děvčatům to v korunkách moc slušelo. Počasí nám přálo a koledování šlo pěkně            

od ruky. Po 4 hodinách jsme sbírku ukončili na faře posezením u malého občerstvení. Všem 

děvčatům děkuji za účast.  TP 

  

Výprava do Potštátu 
Sešli jsme se v pátek v půl šesté večer u naší fary ve Fryčovicích. Naskládali jsme kufry a batohy 

do aut a vyjeli jsme. Za hodinu jsme byli na místě. Zaparkovali jsme v Potštátě na náměstí            

a ubytovali se na faře, kde už lipenští skauti od čtvrtku topili, aby nám bylo teplo. Hned večer 

nás čekaly soutěže a hlavně seznámení s lipeňáky (jak jsme jim říkali). Večer byl slavnostní 

nástup v krojích. V soboru ráno jsme měli mít rozcvičku, ale byli jsme tak pomalí, že jsme             

ji propásli a šli rovnou na snídani. Dopoledne světlušky měly hry, zdravovědu, svačinu a spoustu 

srandy. Kluci měli svůj program – šesti boj, při kterém 

museli ukázat své dovednosti. Například ošetřit drobné 

zranění, oloupat mrkev a brambory, nasekat dřevo nebo 

trefit míčem cíl. Odpoledne byla šišková válka, soutěž         

ve vázání uzlů a spousta legrace. Najednou byl večer a hra, 

při které kluci honili pašeráky. Holky měly hru s tajemnými 

náramky. Vyspali jsme se, vyhodnotili všechny hry, uklidili, 

snědli výtečný oběd a slavnostním nástupem víkend 

ukončili. Moc se nám výprava líbila, našli jsme nové kamarády, se kterými pojedeme už za pár 

měsíců na společný tábor. 

 

 Bližší informace o oddílu na www.skautifrycovice.cz 
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INFORMACE Z HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU 

Víme všichni, kam máme volat v tísni? 

Přivítali jsme nový rok a všichni věříme, že bude lepší než ten minulý. Bohužel ne vždy dokážeme ovlivnit to, zda se staneme 

účastníky dopravní nehody, požáru či jiné události. Víte, jaké číslo máte v případě nouze vytočit a kam se dovoláte?  

V České republice jsou čísla tísňových linek pevně stanovena. Jistě je většina z nás máme v podvědomí, ale pro přehlednost si je 

nyní připomeneme. V naší republice jsou zavedena tzv. „národní“ čísla tísňového volání: 

- 150 … hasičský záchranný sbor 
- 155 … zdravotnická záchranná služba 
- 156 … městská policie (je-li zřízena) 
- 158 … Policie ČR 
-  

Dále je pak v naší republice zavedeno číslo:  

- 112 … „mezinárodní“ číslo tísňového volání  

Toto mezinárodní tísňové číslo je určeno především pro zahraniční návštěvníky naší země, turisty, pro zahraniční studenty, 
cizince, kteří na území naší republiky pobývají. V telefonních centrech pro příjem tísňového volání 112 pracují speciálně vyškolení 
operátoři, kteří jsou schopni celkově vyhodnotit zprávu volajícího a okamžitě ji předat příslušným složkám integrovaného 
záchranného systému. V Moravskoslezském kraji jsme ještě o krok napřed, poněvadž v Ostravě je v plném provozu od prosince 
roku 2010 tzv. Krajské centrum tísňového volání, kde na jednom pracovišti sedí pohromadě operátoři všech tísňových linek. Na 
toto pracoviště jsou směrována všechna „národní čísla“ tísňového volání i tísňová linka 112 z území celého Moravskoslezského 
kraje a číslo 156 pro Ostravu a okolí, ať už voláte z pevného nebo mobilního telefonu.  

Velmi důležité je, abyste při volání na tísňovou linku dodrželi jednoduché zásady a operátorům sdělili následující informace: 

- vaše jméno a příjmení 
- číslo telefonu, ze kterého voláte 
- co se stalo, jaký je rozsah události 
- kde k události došlo (adresa, popis místa, popis dojezdu na místo) 
- další informace podle pokynů operátora 

 Uvědomte si, že linky tísňového volání jsou zřízeny pro přijetí stavů nouze. Nezneužívejte je! Vaše nezodpovědnost může mít za 

následek oddálení pomoci lidem, kteří ji opravdu potřebují! Poučte o tom i své děti.  

Jaro nás letos přivítalo po krátké a suché zimě o něco dříve, a i když je pro mnohé z nás nejhezčím obdobím v roce, 

hasiči se bohužel setkávají s nárůstem počtu požárů z důvodů velmi nebezpečného vypalování suchých porostů, zakládání ohňů v 

přírodě a spalování hořlavých látek na volném prostranství. S příchodem jara se také blíží čas vynášení či pálení Morany (neboli 

smrti), což je tradiční pohanský zvyk, který se dochoval až dodnes.  

 

Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity mohou přímo ohrozit lidský život! I zdánlivě bezpečná činnost, jako je spalování 

shrabaných porostů či pálení Morany, tak může mít neblahé následky.  Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika a 

oheň v otevřeném prostoru se může velice snadno vymknout kontrole, například při silném větru, a způsobit nejenom ohrožení 

života a značné škody na majetku, třeba v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů.  

Na rozdíl od pálení Morany je vypalování porostů podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona o požární 

ochraně občanům pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám může být udělena sankce až do výše 

500 000 Kč. 

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství zákon o požární ochraně ukládá povinnost učinit odpovídající 

opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj 

požár. Navíc firmy jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství – včetně protipožárních opatření – 
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předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který má pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek 

pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. 

Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na 

volném prostranství a někdy jej i zakazují. Pálení odpadů na volném prostranství navíc není jediný způsob, jak se zbavit 

biologického odpadu. Je možné ho zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo sběrných dvorech. Rovněž jako 

rodiče si musíme uvědomit, že jsme ze zákona odpovědni za své děti (do 15 let) a rozhodně bychom neměli zapomenout je 

poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech 

místech, které si děti vybírají ke svým hrám a radovánkám. 

Bohužel i přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích každoročně dochází ke vzniku požárů způsobených 

vypalováním starých porostů, které často končí tragicky s velkými materiálními škodami a v nejhorším případě ztrátou lidského 

života. A proto znovu upozorňujeme, že vypalování suché trávy a porostů je zakázáno! 

 nprap. Ing. Dalibor Kubátka, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek 



15 

 

ČZS ZO Fryčovice 

 Letošní zima vůbec nevystrčila drápky a nezalézala za nehty. Lednové teploty kolem 16°C lámaly dlouholeté rekordy. 

Jaký to bude mít vliv na úrodu, se ukáže až v závěru roku. Uplynulý rok 2013 a činnost ZO zahrádkáři vyhodnotili na slavnostní 

výroční členské schůzi, která byla rovněž schůzi volební. Předseda vyhodnotil nejen poslední rok ale celé volební období. 

Zdůraznil, že se podařilo opravit budovu moštárny. Moštárna je pro pěstitele-zahrádkáře v širokém okolí jasnou stálicí. Výkup 

padaných jablek v r. 2013 pro firmu OVEXIM z Kroměříže byl zahájen v úterý 20. srpna a ukončen ve čtvrtek 24. října. Za tu dobu 

bylo vykoupeno 67 518 kg padaného ovoce, za které pěstitelé získali 113 909 korun. Obsluhu moštárny obstarával kolektiv 

vedený př. Jiřím Bujnochem. Celkem bylo zpracováno 21 302 kg ovoce, což představuje zhruba 15 000 litrů moštu. Obslouženo 

bylo 292 spokojených zákazníků, z toho 98 členů a 9 hostů. Pro další období jsme zvolili výbor ZO Fryčovice a do čela předsedu 

př. Vladimíra Bujnoška. Přejeme mu v nadcházejícím volebním období hodně úspěchů. Odstupujícímu předsedovi př. Lubomíru 

Obornému děkujeme za dlouholetou obětavou činnost, která pozvedla naši organizaci na nejlépe hodnocené organizace nejen 

našeho územního sdružení.  Schůzi navštívil starosta obce Ing. Jiří Volný i četní hosté, zejména představitelky ZŠ a MŠ Fryčovice. 

Na schůzi byl i předseda územního sdružení ČZS př. Václav Kolek, který ocenil uplynulou činnost ZO a zvolenému výboru hodně 

elánu do nadcházejícího období. 

 Závěr roku 2013 byl ve znamení tradiční výstavy ovoce, zeleniny a květin. Své výpěstky mohli zahrádkáři předvést na 

největší akci roku – Výstavě ovoce zeleniny a květin, kterou připravili ve dnech 1. až 4. 11. 2013. Ty nejlepší byly hodnoceny 

v rámci již 13. ročníku soutěže „O fryčovické jablko roku“. 1. místo získal př. Aleš Žáček s odrůdou Rubín, 2. místo př. Zdeněk Uhlíř 

také s odrůdou Rubín a 3. místo př. Drahomír Bohušík s odrůdou Melodie.  

Na výstavě předvedli svou expozici i pozvaní včelaři. Bylo možno zhlédnout skleněný úl včetně včelstva, potřeby včelaře a 

ochutnat různé druhy medu a výrobky z medu. Poutavé expozici jsme se rozhodli udělit mimořádnou cenu základní organizace. 

Pozornost návštěvníků poutaly i keramické výrobky Radmily Šteffkové. Již neodmyslitelně patří k výstavě výtvarné práce dětí ZŠ   

a MŠ ve Fryčovicích, které významně zpestří celkový dojem z výstavy, za což jim přísluší upřímné poděkování. Poděkování přísluší 

i širokému týmu, který se podílel na instalaci z řad zahrádkářů i jejich příznivců. Zejména pak Ing. Bočkovi a pí Marii Vrtné             

za pečení. Četným návštěvníkům připravené občerstvení s chutnými koláčky přišel k duhu. Převážná část vystavených vzorků pak 

náležela dětem z MŠ a ZŠ, které si přišly prohlédnout výstavu v pondělí. Výstava neunikla pozornosti ani redakci Frýdecko-

Místeckého a Třineckého deníku. Tiskovou zprávu s nepřehlédnutelnou ilustrační fotodokumentaci jsme si mohli přečíst ve 

vydání 5. 11. 2013.  

 Konec roku oslavili zahrádkáři na společenskému večírku zahrádkářů 30. 11. 2013 s občerstvením, hudbou a tancem 

v sále obce Fryčovice. K tanci hrála kapela Ládi Holuba.  

  Rok 2013 je minulostí, překročili jsme práh roku 2014. Řekněme si proto, 

co odstupující výbor naplánoval pro rok 2014. Vzdělávat se budeme na členských schůzích 

v březnu, dubnu a říjnu. Témata přednášek předpokládáme „Ovocnářství“ (D. Bohušík), 

„Rostliny, které zabíjejí" (ing. Milada Schlingerová) a „Výživa a ochrana rostlin“. Snad 

budou tato témata zajímavá a přitažlivá. Zájezdy plánujeme dva. V květnu na nákupy do 

polských Tychů a v září na jižní Moravu. Na připravované zájezdy, odborné přednášky a 

další společné akce zveme všechny zahrádkáře a jejich příznivce. Pro zahrádkáře 

dovezeme substrát ze žampionárny pro přihnojení zahrádek, který bude k mání 

v moštárně. Jelikož se změnily podmínky a kontakty provozu moštárny, uvádíme nové:  

Kontakt, provozní doba, cena za provedené služby:   

 Správce p. Bujnoch Jiří, t.č. 723 343 142  

 Provozní doba sobota 8-12 hod, 14-16 hod  

 Cena moštování pro člena ČZS 2 Kč/ 1 kg ovoce  

 Nečlen 3 Kč/ 1 kg ovoce  

 Cena pouze drcení pro člena 1 Kč/1 kg ovoce  

 Nečlen 1,5 Kč/1 kg ovoce   
         Zpracoval Ing. Jaromír Ferdian  
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Sbor dobrovolných hasičů Fryčovice 

 
Letošní rok začíná pro náš sbor bohužel neradostnou zprávou.                           
Dne 15. ledna 2014 zemřel ve věku 69 let náš dlouholetý člen a bývalý starosta 
sboru bratr Miroslav Gřes. Dovolte nám na něj krátce vzpomenout. 

Začíná v žákovském družstvu a členem sboru se stává v roce 1958. Již       
v roce 1962 je zvolen do výboru a působí krátce jako jednatel. Velitelem sboru 
se stává v roce 1967 a v této funkci působí úspěšně až do roku 1983. Zároveň 
zastává i funkci velitele okrsku. Poté vykonává opět funkce jednatele                    
a preventisty sboru. V roce 1995 je zvolen starostou sboru a tuto funkci 
vykonává až do roku 2009, kdy odstupuje a předává funkci mladší generaci. 
Mimo práce ve sboru věnoval hodně času a úsilí ve funkcích na úrovni okresu     
a kraje. Od roku 1995 člen a později předseda kontrolní a revizní rady okresního 
sdružení. Dále se stává členem krajské kontrolní a revizní rady 
Moravskoslezského kraje. 

Jeho aktivní práce je oceněna celou řadou svazových vyznamenání.         
Za svou celoživotní práci ve sdružení je vyznamenán nejvyšším svazovým 
vyznamenáním “Zasloužilý hasič“. Stává se prvým členem našeho sboru, 
kterému bylo toto vysoké hasičské vyznamenání v roce 2009 v muzeu hasičstva 
v Přibyslavi uděleno. Po ukončení práce ve výboru našeho sboru mu byl jako 
poděkování za jeho celoživotní práci udělen titul “Čestný starosta“. 

Toto je ale pouhý výčet funkcí a vyznamenání, které vykonával a získával. 
Nám však zůstane ve vzpomínkách jako člověk, kterému se hasičská myšlenka 
stala celoživotním krédem. Člověk s obrovským zájmem a přehledem                    
o hasičském dění na všech úrovních sdružení. 

Mohli jste se s ním setkávat dlouhá léta na všech možných akcích sboru, ať už to byly soutěže, plesy či cvičení. Velmi 
iniciativně přispíval při hlavních akcích sboru, jako byly například 100. a 105. výročí založení sboru. 

Zvláště v dřívějších letech, kdy i složení členské základny bylo jiné, vládl sboru pevnou rukou, sjednocoval tříštící se názory 
a volil i nepopulární řešení pro co nejlepší fungování sboru. I v posledním období, kdy sbor už svou aktivitou vedla jiná generace, 
dovedl svými názory vyhecovat členy k ještě větší aktivitě. Pořád chválit prostě nestačí a dobře načasovaná kritika udělala někdy 
své. Dovedl ale i pochválit a úspěchy sboru si užít. 

Přišel i na poslední výroční valnou hromadu 7. prosince loňského roku (vlastně se již rozloučit), ale zachoval si své 
vystupování a humor tak, jak jsme jej znali. Živě se zajímal o dění ve sboru, pomáhal ještě s identifikací osob na prastarých 
fotografiích sboru, které se tam objevily. To jsme ještě netušili, že i on se mezi námi příště objeví už pouze na fotografiích         a 
ve vzpomínkách. 

Mirku děkujeme. 
 
 Loučí se členové Sboru dobrovolných hasičů ve Fryčovicích 

 
 
 

Projekční kancelář Ing. Jaromír Ferdian nabízí : 
-          zpracování projektové dokumentace novostaveb 
-          zpracování projektové dokumentace rekonstrukcí 

-          vypracování statických výpočtů a statických posudků 
Pracoviště: Ruská 43, 

Ostrava Vítkovice, 703 00 
 

ferdian@mto-ok.cz, www.ferdi.ic.cz, 

mailto:ferdian@mto-ok.cz
http://www.ferdi.ic.cz/
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Ředitelství Základní školy Fryčovice a Mateřské školy Fryčovice vypisuje 

výběrové řízení na vedoucí školní jídelny s nástupem od 1. 7. 2014.  

Místem výkonu práce je Základní škola Fryčovice (65%) a Mateřská škola 

Fryčovice (35%). 

Vaším úkolem bude zejména 

 řídit provoz školní jídelny se zajištěním stravování žáků, pracovníků školy a cizích strávníků 

 řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců 

 zabezpečovat hospodárné nakládání se svěřenými prostředky 
 

Požadavky (seřazeno dle důležitosti): 

 středoškolské vzdělání (nejlépe hotelová škola popř. škola společného stravování) 

 schopnost pracovat samostatně i v týmu; schopnost plánovat, organizovat, řídit a kontrolovat 

 znalost práce na PC (textový editor, tabulkový kalkulátor, mail, práce s www) 

 komunikativnost, organizační schopnosti, asertivita, společenská úroveň jednání a vystupování 

 praxe v oboru (praxe vedoucího zaměstnance výhodou) 

 znalost právních předpisů z oblasti školního stravování výhodou, ne však podmínkou 

 zdravotní průkaz pro zaměstnance veřejného stravování (školství) 
 

Platové zařazení: 

 platová třída 8. dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

 příplatek za vedení dle § 124 zákoníku práce 
 

K písemné přihlášce přiložte tyto doklady: 

 životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, týkající se společného 
stravování 

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř. doklad o jeho vyžádání 

 kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 

Písemné přihlášky s uvedením jména a příjmení uchazeče, data a místa narození, místa trvalého pobytu, data, 

podpisu a s výše uvedenými doklady zašlete v uzavřené obálce s nápisem "Vedoucí ŠJ" do 15. 4. 2014 na adresu: 

Základní škola Fryčovice, Fryčovice 628, 739 45, nebo elektronicky emailem na: alexandra.filarova@seznam.cz 

Upozornění pro uchazeče - neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky výběrového řízení mohou být z 

výběrového řízení vyřazeny! 

Kontaktní osoba: Alena Heljenková - ekonomka školy, telefon: 558 668 116, e-mail: skola@zsfrycovice.cz  

  Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka ZŠ Fryčovice 

 

mailto:alexandra.filarova@seznam.cz
mailto:skola@zsfrycovice.cz
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Ve středu 2.dubna 2014 se koná   

od 9,00 do 16,00 hod. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  FRYČOVICE 451,PO 

NA ŠKOLNÍ ROK 2014 – 2015. 

V prostorách mateřské školy zároveň proběhne i  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, kde se mohou zájemci 

seznámit s provozem, prostředím, organizací a zaměstnanci naší školy. 

Podrobnější informace: 

Na našich stránkách: www.ms-frycovice.webnode.cz – Přijímání dětí. 

Zde si můžete stáhnout: Žádost o přijetí 

Evidenční list dítěte - nutno vyplnit zdravotní způsobilost dítěte! 

Oba formuláře přineste vyplněné v den zápisu. 

Rodiče, kteří tiskopisy nebudou mít připraveny, vyplní 2. 4. 2014 v mateřské škole. 

Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz žadatele! 

Srdečně zve kolektiv zaměstnanců MŠ SLUNÍČKO 

http://www.ms-frycovice.webnode.cz/
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Fryčovický zpravodaj č.1/2014 
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 bude: 9.6.2014 

mailto:vrata.konecny@seznam.cz

