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Vážení spoluobčané, 

před několika dny jsme rozsvítili na návsi vánoční strom, přesněji o první adventní neděli. Ani se nám to nechce věřit, jak 
ten čas rychle utíká. Uplynul rok a my se můžeme dnes ohlédnout zpět, co pro nás a pro naši obec významného přinesl. 
Byla dokončena kanalizace v obci, i když se její spuštění protáhlo až do dnešních dnů. Dne 3. prosince 2015 jsme obdrželi 
„Kolaudační souhlas“ a to znamená, že se jednotlivé domácnosti a rovněž tak i místní firmy mohou konečně napojit           
na kanalizační systém. Bližší informace dostáváte právě v tomto zpravodaji. Po této náročné stavbě byly opraveny všechny 
místní komunikace. V těchto dnech ještě opravujeme zbylé úseky, které nebyly kanalizací dotčeny. Na tyto opravy nám 
významně přispělo i OKD, a.s. ve výši 1 mil. Kč a pak nutno zdůraznit, že průběh teplého počasí rovněž přispěl                       
ke zdárnému ukončení prací ještě v letošním roce. 

Další významnou akcí byla výstavba návsi, která měla pro nás premiéru až nyní u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. 
Tento krásný smrk obci věnovala paní Panáčová Zdeňka, za což jí upřímně děkujeme. V letošním roce jsme na návsi začali 
již v 15:00 hodin jarmarkem především výrobků místních občanů a organizací, pak následoval celý další vánoční program. 
Děkujeme všem, kteří se na přípravě a provedení této akce podíleli. 

Zdárně byly ukončeny akce dotované státním fondem životního prostředí a to „Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu 
MŠ Fryčovice“ a zakoupení nosiče a kontejnerů pro biologicky rozložitelné odpady v obci.   

Jak jistě všichni víte, po několikaletém vyjednávání se rozhodli občané Krnalovic požádat o přičlenění k obci Hukvaldy. 
Zastupitelstva obcí ve Fryčovicích a Hukvaldech se postupně dohodla občanům vyhovět a odsouhlasila výměnu území        
a změnu hranic mezi obcemi. 

To co jsme dosud nestihli, budeme prioritně řešit v roce nastávajícím. A že je stále co dělat ke prospěchu obce a občanů 
vidíme všichni a taky bereme Vaše návrhy a připomínky vážně. 

Do konce letošního roku nám zbývá skutečně jen pár dnů. V době adventu všichni očekáváme příchod vánočních svátků, 
přejeme si tyto krásné chvíle prožít v rodinném kruhu, v přítomnosti svých blízkých, známých, sousedů a kamarádů. Tato 
nálada by neměla být jen o vánočních svátcích, ale pokud možno po celý rok. V dnešní napjaté situaci ve světě to jistě 
budeme všichni potřebovat, bude jistě dobré, abychom tady taky mohli být jeden pro druhého. 

 

 

Společně se všemi zaměstnanci obce Fryčovice Vám přejeme krásné a pohodové sváteční dny, štěstí a především zdraví 
do nového roku 2016. Přejeme si, aby byli všichni naši občané spokojeni a v tom nadcházejícím roce se cítili bezpečně        
a vždy se rádi vraceli domů – do obce, kde stojí za to žít. 

                              Leo Volný, starosta obce 
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Harmonogramy svozu odpady  - obec Fryčovice v r. 2016 

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 sudý čtvrtek v době od 6:00 do 14:00 hod. 
 – 1. Svoz 14. 1. 2016 
Dolní konec obce bude svážen každý lichý čtvrtek v době od 6:00 do 14:00 hod.  
– 1. Svoz 7. 1. 2016 
 
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 7. 1. 2016  
 
Sběr a svoz plastů z pytlů v r. 2016 – 1 x za 2 měsíce: 
 (každou 1. sobotu v každém druhém měsíci v roce)  
 6. 2. 2016, 2. 4. 2016, 4. 6. 2016, 6. 8. 2016, 1. 10. 2016, 3. 12. 2016 
 
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 3 týdny tzn. 18 svozů za rok 
Svoz zvonů Z 2150 l na barevné sklo s četností svozu 1 x za měsíc tzn. 12 svozů za rok 
 
Mobilní svozy objemných a nebezpečných odpadů 2 x ročně (jaro, podzim): 
Jarní svoz:   sobota 23. 4. 2016 v době od 8:00 hod. do 12:30 hod. 
Podzimní svoz:   sobota 8. 10. 2016 v době od 8:00 hod. do 12:30 hod. 
 
Žádáme občany, aby v době ukončení provozu kontejnerů na bioodpad neodkládali bioodpad na místa stání těchto kontejnerů. 
Kontejnery budou opět přistaveny 1.4.2016! 

 
 
 

 

Změna úředních hodin v době vánočních svátků 

Oznamujeme občanům, že ve středu 23. 12. 2015 bude Obecní úřad Fryčovice 
otevřen do 12:00 hodin a ve středu 30. 12. 2015 do 10:00 hodin. 

Ve čtvrtek 31. 12. 2015 bude Obecní úřad Fryčovice uzavřen. 
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Vítání občánků 

V sobotu 3. října 2015 jsme slavnostně přivítali na letos již třetím vítání do života 11 nejmenších fryčovických občánků – 6 děvčat: 
Evelínu Fabiánovou, Agátu Bujnochovou, Valu Nevludovou, Miu Bělaškovou, Máju Hulanovou, Dominiku Kusovou a 5 chlapců: 
Michaela Kuběnu, Šimona Galáska, Patrika Kunze, Václava Kaletuse a Lukáše Holíka. 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 

Tak jako každoročně i letos uspořádala Obec Fryčovice, komise sociální a občanských záležitostí, tradiční přátelské posezení 
s důchodci. Tentokrát se uskutečnilo 23. října 2015 v Kulturním sále Obecního domu ve Fryčovicích. Všechny přítomné přivítala členka 
komise paní Miroslava Šmiřáková, poté vystoupily se svým krásným pásmem děti z mateřské školy. Starosta p. Leo Volný informoval    
o právě probíhajících a plánovaných akcích v naší obci.  Poté v programu vystoupily děti z taneční skupiny Staříč. K tanci i poslechu 
hrála Dechová hudba Fryčovice, provázená mluveným slovem Blankou Hrubou, zpěvem Hanou Vyvialovou, Blankou Hrubou                   
a Davidem Škařupou. Na flétnu zahrála Markéta Pituchová. Pro všechny přítomné bylo nachystáno pohoštění, které připravila 
restaurace Chamrád, a také bohatá tombola. Ceny do tomboly věnovaly firmy: SI dynamic trading s.r.o., BORCAD CZ, s.r.o., TMetal, 
VKUS-BUSTAN, Hasičská vzájemná pojišťovna, Beskydské uzeniny Chodura, pekárna Boček, Dilmas, MUDr. Mičaník, FRYMM, 
chovatelské potřeby paní Kozubková, INPROS F-M, s.r.o., Gastro nápoje, Ing. Lanča Jiří, Ing. Lanča Milan, restaurace Sokolka, Lékárna 
U Sv. Jiří, 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, paní Zdeňka Červenková, paní Libuše 
Ličková, Ing. Roman Pecka, paní Jana Ivánková, Kalma, Autoservis Hlavatý, paní Marie Ulčáková, Fry Relax Centrum, masáže paní 
Dlouhá, Neywer, p. Dušan Ivánek, p. Tomáš Volný, p. Michal Žídek, p. Jiří Tichovský, Autoopravna Mičaník, p. Miroslav Hajný, paní 
Alena Kubláková, paní Pavla Šmiřáková, p. Pavel Bohušík, p. Tomáš Kuběna. Všem výše uvedeným firmám děkujeme a na další setkání 
s důchodci se těšíme opět v příštím roce. 

         Bc. Kateřina Matušková   

Informace ke kanalizaci v naší obci 

Úvodem 

Vážení občané,  
podáním žádosti o kolaudaci byl dán jasný signál, že stavba „Povodí Ondřejnice – odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy“ je před 
spuštěním do provozu. Pro připomenutí – Vláda ČR se zavázala, že sídla nad 2.000 obyvatel budou odkanalizována. Z důvodu zvýšení 
šancí na získání dotací z fondů Evropské unie bylo rozhodnuto, že žadatelem o dotaci bude Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice. 
Obec Fryčovice je členem výše jmenovaného sdružení již od roku 1992. Projektové práce na této stavbě začaly v roce 2007. V roce 
2008 bylo vydáno stavební povolení a po získání dotací se začalo v roce 2013 s realizací celého projektu. K dnešnímu dni můžeme 
konstatovat, že máme postaveno přes 34 km kanalizace v celkové hodnotě blížící se 215.000.000 Kč. Myslím si, že je z předchozích 
řádků patrné, o jak náročnou stavbu po všech stránkách se jedná. Proto jsme připravili tento článek, který by Vám měl pomoci při 
orientaci ve všech situacích, které výstavba kanalizace přinesla. 
 

Legislativa 
Budování a provozování kanalizační sítě je vázáno mnoha zákony, směrnicemi a normami. Dle platné legislativy v oblasti životního 
prostředí je důležitým východiskem ustanovení, že každý, kdo produkuje odpadní vody, musí zajistit jejich likvidaci v souladu se 
zákonem. Tento požadavek se týká jak jednotlivých domácností, tak podnikatelských subjektů a obcí. Provozovatelem splaškové 
kanalizace v naší obci bude Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, předseda sdružení je starosta obce Stará Ves nad Ondřejnicí Ing. 
Dalibor Dvořák, oprávněnou osobou za provozování bude jmenován p. Tomáš Daněk, který má požadovanou kvalifikaci a již tuto 
funkci vykonává v obci Stará Ves nad Ondřejnicí. Následující text se týká občanů (majitelů nemovitostí), ke kterým byla přivedena 
kanalizační přípojka. Každý občan je povinen napojit se na dostavěnou a zkolaudovanou kanalizaci, pokud je to technicky možné, a to 
v souladu se zákonem 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (§ 3, odstavec 8). Po ukončení výstavby splaškové 
kanalizace bude dříve vybudovaná kanalizace sloužit pouze pro potřebu odvádění dešťových vod.  Proto je nutné, aby se občané na 
novou kanalizaci napojili. Zároveň je před samotným napojením přípojky splaškové kanalizace nutná likvidace septiku (žumpy), resp. 
se v těchto zařízeních nesmí odpadní voda akumulovat a dále převádět. Toto opatření má oporu v zákoně: 
„V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod (v našem případě ČOV Brušperk), není dovoleno vypouštět do kanalizace 
odpadní vodu přes septiky ani přes žumpy“ (zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění § 18, odstavec 3).  
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Každý občan, který se bude napojovat na novou splaškovou kanalizaci, musí podepsat následující dokumenty: 
 

Smlouvu o odvádění splaškových vod kanalizací 
Obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti občanů jako odběratelů a práva a povinnosti sdružení jako dodavatele výše 
uvedené služby. V těchto obchodních podmínkách jsou mimo jiné bližší podrobnosti o tvorbě ceny stočného a jejího zveřejňování. 
Tyto dokumenty budou k dispozici na obecním úřadě u paní Evy Volné nebo budou ke stažení na webových stránkách obce v kapitole 
Kanalizace. 
 

Je nutné upozornit na odstavec 4.7 v obchodních podmínkách: 
Odběratel nesmí splaškovou kanalizací odvádět vodu z jiných zdrojů než z vodovodu pro veřejnou potřebu. Taktéž se nesmí touto 
kanalizací odvádět voda dešťová, tudíž je nepřípustné napojení okapů na tuto kanalizaci. 
 

Podklady pro povolení stavby 
Veřejná část splaškové kanalizace bude s největší pravděpodobností zkolaudována na přelomu měsíců listopadu a prosince 2015, 
součástí veřejné části, na kterou bylo vydáno samostatné stavební povolení, jsou i veřejné části kanalizačních přípojek, tj. části 
přípojek odbočujících z hlavního kanalizačního řádu po revizní přípojkovou šachtici nebo část potrubí, které je vytaženo z šachtice DN 
1000 k hranici pozemku. 
Kolaudační rozhodnutí bude uveřejněno na úřední desce obce i na webových stránkách obce. 
Od uveřejnění kolaudačního rozhodnutí je možno připojovat jednotlivé nemovitosti na splaškovou kanalizaci. Nemovitosti budou 
napojovány přes neveřejné části kanalizačních přípojek, což znamená domovní část přípojky od revizní přípojkové šachtice nebo části 
potrubí vytaženého z šachtice DN 1000 po připojenou nemovitost. 
Rada obce na svém jednání rozhodla, že na základě zplnomocnění vlastníka nemovitosti vyřídí všem vlastníkům připojovaných 
nemovitostí územní souhlas včetně ohlášení stavby.  
Tento proces vyřizování již započal v minulých měsících, kdy část domovních přípojek je již povolená územním souhlasem. Vše je 
zveřejněno na úřední desce obce a na webových stránkách obce. K územnímu souhlasu je připojen seznam povolených přípojek. 
Pokud se majitel v tomto seznamu najde, může zahájit realizaci přípojky. 
V případě, že se majitel nemovitosti v tomto seznamu nenajde, znamená to, že se na územním souhlasu této přípojky stále pracuje a 
vyřizují se potřebná vyjádření správců sítí k tomu, aby mohl stavební úřad vydat územní souhlas se stavbou zbylých kanalizačních 
přípojek. Z tohoto důvodu bude těchto souhlasů se stavbou více. 
Přípojka, která bude mít územní souhlas, může být realizována. Majitel nemovitosti by se měl před realizací seznámit se smlouvou a 
obchodními podmínkami. Po realizaci přípojky a před samotným záhozem bude vyzván pověřený pracovník obecního úřadu ke 
kontrole přípojky, zároveň celý průběh neveřejné části přípojky stavebník nafotí tak, aby bylo zřejmé, co do kanalizace bude 
napojovat. Je nutné, aby na kanalizaci byly napojeny všechny zdroje související s odváděním splaškových vod (koupelny, kuchyně, 
záchody). Tato kontrola je nutná i proto, aby do kanalizace nebyly napojovány dešťové vody například z okapů. Při zjištění takového 
napojení nebude nemovitost napojena na kanalizaci. Odpadní vody jsou totiž při vstupu do kanalizace obce i města Brušperk (a 
následně na ČOV Brušperk) měřeny (prostřednictvím měrného žlabu) a každé proteklé množství je následně Sdružení fakturováno. I 
z tohoto důvodu není napojení dešťových vod možné. Smlouva o odvádění odpadních vod musí být uzavřena neprodleně po 
samotném napojení a provedené kontrole. Konečný termín napojování je dle územního souhlasu 2 roky. V termínu do 1.1.2017 bude 
končit povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových z jednotlivých výustí do řeky Ondřejnice, které jsou obcí kontrolovány, 
odebírají se vzorky a jsou povoleny vodoprávním úřadem a také jsou tyto odběry podrobovány kontrole ze strany České inspekce 
životního prostředí a na základě těchto kontrol mohou být udělovány sankce. Tento odběr vzorků a činnosti s ním související stojí obec 
nemalé finanční prostředky, a proto je vhodné, aby se občané napojili co nejdříve a předmětné povolení nemuselo být dále 
prodlužováno.    
 

Pomoc občanům 
Následující informace platí pro občany, kteří si přípojku na splaškovou kanalizaci budou provádět sami, popřípadě využijí stavební 
firmu.  
Na hranici veřejné a soukromé části je osazena revizní přípojková šachta DN 400. Tato šachta je osazena na straně přítoku 
z nemovitosti hrdlovým spojem DN 150, proto je nutné v tomto profilu provést i samotnou přípojku, a to i z důvodu menšího rizika 
zanášení přípojky. Menší profil přípojky je nepřípustný. V případě, že přípojka není ukončena revizní šachtou DN 400, je ukončena 
přímo v revizní šachtě DN 1000 a směrem k nemovitosti je vyvedena odbočka DN 150 ukončená zátkou. Po odstranění zátky je pak 
možno napojit se jako v případě revizní domovní šachty. Doporučeným potrubím je potrubí KG 150 SN 8 (případně SN 4), na toto 
potrubí existuje řada přechodových kusů, tvarových kusů i čistících kusů. Potrubí je dodáváno v různých délkách od 0,5 – 6 metrů. 
Minimální spád přípojky je 2 %, maximální spád je 40 % dle průměru potrubí. Ochranné pásmo přípojky je 0,75 m od osy potrubí na 
obě strany. Zde nesmí být území zastavěná ani osázená stromy. Je tak vytýčeno pro případnou opravu přípojky. Zároveň platí 
prostorová norma 73 60 05, která uvádí nejmenší vodorovné vzdálenosti mezi rovnoběžnými sítěmi a svislé vzdálenosti mezi vzájemně 
se křižujícími sítěmi. Je doporučeno, aby přípojka delší než 30 metrů byla na trase osazena revizní čistící šachtou. Tato vzdálenost je 
zvolena proto, aby mohlo být umožněno bezproblémové čištění delších kanalizačních přípojek. Přípojku je nutno uložit do pískového 
lože a obsypat v doporučené výšce štěrkopískem, struskou nebo jiným zdravotně nezávadným materiálem. Před samotným záhozem 
bude provedena kontrola pověřeným pracovníkem a zároveň bude stavebník požádán o předložení fotodokumentace celé domovní 
splaškové přípojky. 



5 

 

 
Pokud by v textu, v technickém řešení přípojek apod. vznikly případné nejasnosti, prosíme občany, ať se obrátí na zástupce obce, 
případně na osobu oprávněnou za provozování kanalizace. 

Vzorové napojení splaškové kanalizační přípojky do potrubí nové kanalizační stoky 
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Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice, konaného dne 7. října 2015 
 

Zastupitelstvo obce Fryčovice 
7/69 Schvaluje program jednání 7. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 07. 10. 2015  
7/70 Určuje ověřovateli zápisu z 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 07. 10. 2015: Ing. Zbyňka Adamovského, Ph.D.  a p. Michala Galáska  a 
zapisovatelem Bc. Kateřinu Matuškovou 
7/71 Volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Lanča, Ing. Leo Kuběna , p. Zdeněk Ranocha 
7/72 Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce 
7/73 Rozhodlo  darovat pozemek p.č. 1994, ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 1996, ostatní plocha, ostatní komunikace a p.č. 2002, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Fryčovice Obci Hukvaldy, za podmínky, že dojde ke změně hranic obcí podle dnes projednávané Dohody o 
změně hranic obcí Fryčovice a Hukvaldy, jejímž předmětem je změna hranic obcí Fryčovice a Hukvaldy.  
7/74 Schvaluje Dohodu o změně hranic obcí Fryčovice a Hukvaldy, jejímž předmětem je změna hranic obcí  
Fryčovice a Hukvaldy tak, že:  
a) Nemovitosti uvedené v čl. I/1 dohody se stanou územím obce Hukvaldy, katastrální území Rychaltice;  
b) Nemovitosti uvedené v čl. II/1 dohody se stanou územím obce Fryčovice;  
c) čl. III/I dohody bude doplněn podle geodetického zaměření schváleného Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm 
Frýdek-Místek;  
d) čl. IV/I dohody bude doplněn slovní popis hranice tak, jak bude schválen Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm 
Frýdek-Místek 
a pověřuje starostu obce Fryčovice podpisem této dohody.  
7/75 Rozhodlo o přijetí záměru darovat pozemek, nebo část pozemku p.č. 2416/18, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Fryčovice  
7/76 Schvaluje  prodej pozemku parc. č. 1688/3 orná půda, zapsaná na LV 1, pro katastrální území Fryčovice, obec Fryčovice u Katastrálního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek z vlastnictví Obce Fryčovice, se sídlem 739 45 Fryčovice 83 do vlastnictví Mgr. Renaty 
Ivánkové, bytem 739 45 Fryčovice 263 za kupní cenu ve výši 780.300 Kč a zároveň schvaluje Kupní smlouvu o převodu vlastnictví k této nemovitosti. 
7/77 Rozhodlo  prodat část pozemku PK 3118 v k.ú. Fryčovice o celkové výměře 170 m

2
 z vlastnictví Obce Fryčovice, se sídlem 739 45 Fryčovice 83 do 

vlastnictví společnosti BORCAD cz s.r.o., IČ: 25855042, se sídlem Fryčovice čp.673, PSČ 73945 za kupní cenu ve výši 265 Kč/m
2
, podle znaleckého 

posudku Zdeňka Adamuse č. 7972/15 ze dne 6. října 2015, tedy za kupní cenu ve výši 45.050 Kč s tím, že konkrétní část pozemku je vymezena 
geodetickým nákresem. Součástí kupní smlouvy musí být závazek společnosti BORCAD cz s.r.o., že je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a 
dále závazek zaplatit veškeré náklady spojené s realizací prodeje části pozemku PK 3118 v k.ú. Fryčovice. 
 
Všechna usnesení z tohoto jednání byla platně přijata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

Plán činnosti KS ve Fryčovicích na leden – červen 2016 

Termín Akce 

1.ledna Novoroční výstup na Palkovické hůrky. Spoluúčast J Sokol Fryčovice 

6.ledna Přátelské posezení v KS 

13.ledna Přátelské posezení v KS 

20.ledna Křeslo pro host: Mgr. Kalman „Baťův kanál“, KS  v 15.30 hod. 

27.ledna Přátelské posezení v KS 

3.února Vzpomínky na minulé časy, pan Zdeněk Ivánek 

10.února Pokračování filmu pana Ivánka, KS v 15.30 hod 

17.února Přátelské posezení v KS 

24.února Cvičení pro zdraví – paní Moravcová Věrka, KS v 15,30 hod 

2.března Jak si udržovat zdravé klouby – přednáška odborného lékaře 

3.března Cyklovyjížďka – sraz v 11,00 hod u KS 

9.března Jarní posezení v KS 

16.března Přátelské posezení v KS 

23.března Hrajeme společenské hry 

24.března Cyklovyjížďka – sraz v 11,00 hod u KS 

30.března Křeslo pro hosta – paní MUDr. Chalupová Marcela, KS v 15,30 hod 

6.dubna Přátelské posezení v KS 

13.dubna Hrajeme šipky 

15.dubna Výroční členská schůze KS v sále OD, od 16,30 hod 

20.dubna Přátelské posezení v KS 

22.dubna Cyklovyjížďka – sraz v 11,00 hod u KS 

28.dubna Jednodenní zájezd 

4.května Přátelské posezení v KS 

11.května Slavnostní posezení ke Dni Matek, KS od 15,30 hod 

18.května Křeslo pro hosta – starosta Leo Volný, KS v 15,30 hod 

25.května Přátelské posezení v KS 

1.června Hrajeme společenské hry v KS 

8.června Cyklovyjížďka – sraz v 11,00 hod u KS 

15.června Přátelské posezení v KS 

22.června Zpíváme při harmonice 

29.června Opékání párků na Sikorových potocích 
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1. oddíl Jelci Fryčovice 

Rukodělná neděle 
 
15. listopadu jsme se sešli na faře s dětmi už po několikáté, abychom si zpříjemnili 
chvíle čekání na Vánoce a vyrobili opět nějakou pěknou věc. Podařilo se nám 
krásně ozdobit mnoho velkých šišek, udělat pěkná plastická přání k Vánocům a 
tradiční andílky z dřevěných korálků a peříček k zavěšení na stromeček. Jak nám to 
šlo, jste mohli posoudit na nedávném Jarmarku. Děkujeme za zakoupení našich 
výrobků a přejeme všem pokojné Vánoce. 
 
Fryčovičtí skauti 
  
Bližší informace o oddílu na www.skautifrycovice.cz 
 

 

Hodnocení badmintonového roku 2015 

Badmintonový klub při TJ Sokol Fryčovice píše svou historii od roku 2008.  Končící rok 2015 byl pro náš klub výjimečný v  mnoha 
ohledech. Zejména pak organizací několika turnajů, společenských akcí a prudkým navýšením členské základny. Členové našeho klubu 
se aktivně podíleli na všech sokolských akcích a brigádách. Zapojili jsme se do badmintonové ligy měst a obcí z okolí Ostravy. 
V letošním roce jsme také zprovoznili webové stránky badmintonového klubu s přihlašovacím tréninkovým systémem. Máme za to, že 
obyvatelé Fryčovic zaznamenali náš rychlý růst a věříme, že jako klub jsme se dostali do pozitivního podvědomí všech a náš hlas tak 
nabývá na významu. S utvářením pozice oddílu souvisí další významný krok, ke kterému jsme se rozhodli v závěru tohoto roku. Nedělní 
odpoledne (14-16 hod.) jsme vyhradili pro trénink mládeže, který vedou dva zkušení trenéři. Jsme si vědomi toho, že zapojením dětí 
jsme na sebe převzali velkou zodpovědnost. Přesto však věříme, že se nám tato nabídka podaří udržet a ve Fryčovicích budou mít děti 
možnost věnovat se sportu, o který je v posledních letech napříč všemi generacemi jednoznačně největší zájem a který je 
v individuálních podmínkách mnohdy velmi nákladný. V souvislosti s tím vás chceme informovat, že jsme stále otevřeni novým členům 
a to jak úplným začátečníkům, tak i pokročilým. Těm, které badminton zaujal a uvažují o případném členství, vřele doporučujeme přijít 
se podívat na některý z prosincových turnajů, kde vám rádi poskytneme bližší informace. Nejen termíny turnajů, ale i veškeré aktuální 
dění v klubu můžete sledovat na našich webových stránkách (http://badminton-frycovice.rhcloud.com) 
Závěrem chceme všem popřát klidné prožití vánočních svátků a do nového roku věříme v mnoho sportovních předsevzetí. 
 
                                                                                                 Za badmintonový klub  Michal Volný 

 

http://badminton-frycovice.rhcloud.com/
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Vážení občané, zamyšlení k současné situaci ve světě, denně na nás sdělovací prostředky chrlí samé negativní 
informace. Řeckem to začalo, dále Ukrajina, pády letadel, při nich přišlo o život více jak 500 lidí. Ve Francii 
v lednu letošního roku vystřílená redakce v Paříži. Před několika málo dny další tragédie, v Paříži islámští 
atentátníci zákeřně připravili o život 130 občanů i více jak 350 zraněných. V bývalé francouzské kolonii 
v Africe v Mali v hotelu teroristé zavraždili 27 lidí. Francie vyhlásila výjimečný stav a následovaly starty 
stíhaček a se spojenci začali bombardovat hlavní sídla tzv. islámského státu v Sýrii. Nakonec nejsou ty 
násilnosti, které atentátníci předvádějí, které všichni odsuzují důsledek koalice těch nejbohatších států: 
vykořisťování, šikanování Latinské Ameriky, války ve Vietnamu, Iráku, Jugoslávii, Libyi, Sýrii a další. 
S odvoláním na vybudování „svobody a demokracie“ Francie oznámila velkou diplomatickou aktivitu s cílem 
vytvoření velké koalice proti islámskému státu včetně Ruska.  
K invazi uprchlíků ze zmíněných států. Pro nás malou útěchou k pochopení, že všude je tam pro drtivou 
většinu obyvatel velká bída a velký nedostatek pitné vody. Nám všem je líto, že to podstupují matky s dětmi a 

starší generace. Myslet, že by to vyřešily povinné kvóty umístění uprchlíků do jednotlivých států a to že by mělo vyřešit utečeneckou 
krizi v evropské unii? Pokud by státy tyto kvóty nerespektovaly, chystají se jim omezit eurofondy. Můžeme děkovat vládám Česka, 
Slovenska a Maďarska, že to odmítly, jen škoda, na poslední chvíli Polsko od dohody odstoupilo. Poděkování zasluhují Maďaři, jako 
první postavili plot na hranici se Srbskem a sklidili za to velkou kritiku, teď pro záchranu schengenu následují další státy. Plotem tak 
zamezili otevření cesty přes Slovensko a nás, ušetřili tak oběma státům už tak obrovské prostředky, které se vynakládají už dnes. 
Údajně už dnes žije v Česku kolem 20 tisíc muslimů, naštěstí respektují zákony, žijí slušně a vychovávají děti a nevyvolávají žádné 
střety. Je otázkou, jak by se to vyvíjelo následně. 
V úvodu jsem začal negativními informacemi. Určitě si toho všímají všichni, že naše sdělovací prostředky informují nevyváženě, 
příkladně pokud se jednalo o pád Ruského letadla oproti druhé letecké katastrofě. 
V současném rozporuplném světě, teď se to ukazuje v plné nahotě – lesk a bída nejsou podmínky pro všechny lidi pro radostný život 
s jistotou práce, výchovou dětí a užívání společného radostného života. 
Zakončím pozitivně poděkováním a patří za všestrannou podporu rozvojovým státům od socialistických států RVHP do roku 1989. 
Usuzuji, že tyto státy ty hrůzy a násilnosti, masakry obejdou. 
 
Vážení spoluobčané, k svátku vánočním Vám přejeme šťastné a radostné prožití u těch 
nejbližších v rodině a v kruhu přátel. Do nového roku hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenosti, 
hodně lásky. 
S pozdravem Světu Mír a Práci čest! 

               Zdeněk Ranocha, předseda KSČM Fryčovice 

 

 
 

                                               U NÁS V MATEŘINCE… 
Sněhové vločky se k zemi snáší, 
        mráz si s okny pohrává. 
Chybí už jen pár stránek v kalendáři,  
          vánoční čas nastává. 
Stromeček se těší na nový kabát,  
            do něhož se zahalí. 
           „Co bude pod ním?“ 
To smíme hádat, než se dárky rozbalí… 
 
…  Opět po roce přicházejí Vánoce… 
Nejkrásnější doba v roce, kdy jsou naše srdíčka otevřená dokořán, toužíme po 
pokojných svátečních dnech se svými blízkými a rozzářených očích těch 
nejmenších… 
 
     Naše svátečně vyzdobená školička už je provoněná cukrovím, které si děti 
napekly se svými rodiči na „Vánoční besídku“. Vyrábějí dárečky pro své nejbližší, 
pilně nacvičují své předvánoční vystoupení. Společně s nimi prožíváme sváteční 

souznění i těšení se na Ježíška. 
     Přejeme Vám všem, aby láskyplnost těchto okamžiků přetrvala déle, než jen těch pár svátečních dnů a úspěchy příštího roku ať 
překonají roky minulé… 
                                                                                                            Děti a zaměstnanci MŠ Sluníčko 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  
..každá koruna pomáhá.. 

 
Nedílnou součásti počátku nového kalendářního roku se v naší obci stala Tříkrálová sbírka. Probíhá 
jako tradičně v období okolo svátku Tří králů - konkrétně v termínu  1. - 14. ledna 2016. 
 

Historie Tříkrálové sbírky v naší obci je již poměrně obsáhlá. Počátky byly krušné, neboť o této sbírce 
nebylo mezi lidmi takové povědomí, jaké má v dnešní době. Začínalo se zde s jednou či dvěma 
skupinkami koledníků, kteří měli chuť a zapálení pro to, aby trochou svého času, bez nároku na 
odměnu, pomohli potřebným. Výtěžky tehdy byly sice drobné a někdo by snad mohl říci i 
bezvýznamné, přesto v celkovém měřítku hrály důležitou roli. I proto jsme velmi rádi, že v posledních 
letech můžeme do celkového výtěžku přispět sumou dokonce až několika desítek tisíc. Také postoj 

lidí se od svých počátků velice změnil. Z neinformovaných či podezřívavých se častokrát stali ti, kteří s úsměvem vítají malé koledníčky 
a těší se na přání pokoje a lásky pro jejich obydlí. Na srdci pak každého hřeje dobrý pocit, že drobným finančním příspěvkem projevili 
soucit a podporu lidem, kteří se dostali do svízelných životních situací. A to má smysl! 
 

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice a v celostátním měřítku probíhá od roku 2001. Výtěžek sbírky je určen na 
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí, a to především v regionech, 
kde sbírka probíhá. Tříkrálová sbírka má celorepublikový charakter, výnos z ní získaný je však použit na podporu charitního díla hlavně 
v jednotlivých regionech. Desetina výnosu sbírky je pak každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.  
 

Výtěžek sbírky bude využit na činnost a pokrytí nákladů charitních center ve Frýdku-Místku: 
 

K zakoupení velkokapacitní pračky pro centrum Oáza pokoje pro psychicky nemocné  
 

Pomůcky a vybavení pro klienty a dofinancování dalších charitních středisek: 
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 
 

Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob získávání prostředků, tedy koledování. Tato sbírka navazuje na 
starou lidovou tradici Tříkrálového koledování, kdy děti chodily po chalupách a za zpěvu koled a pronesení přání pokoje celému domu 
dostávaly malou výslužku. Tříkrálová sbírka tedy v dnešní době není už jen pouhou sbírkovou akcí, ale za dobu svého trvání se sama 
stala tradicí, na niž ostatně navázala. Pro svůj specifický charakter je Tříkrálová sbírka nemyslitelná bez obětavosti stovek 
dobrovolníků a v neposlední řadě díky vstřícnosti veřejnosti. Tříkrálová sbírka je pro každého z nás možností, jak se zapojit do 
charitního díla a podílet se na pomoci lidem, kteří ji potřebují. 
 

„Nikdy nestůj stranou a neobviňuj nikoho za stav světa, ale začni jednat a udělej pro něj něco ty sám.“   
Eileen Caddyová 
 

Charita Česká republika pořádá Tříkrálovou sbírku v souladu se všemi legislativními náležitostmi. Vlastními realizátory sbírky jsou pak 
jednotlivé oblastní charity, které jsou organizátory skupinek a které jsou koordinovány příslušnou diecézní charitou. Základním 
prvkem Tříkrálové sbírky jsou koledníci, kteří vycházejí do ulic v přestrojení za Tři krále okolo připomínky svátku Tří králů. Skupinky 
chodí dům od domu, koledují a značí dveře domů symbolickým K+M+B. Během koledování rozdávají kalendáříky a cukříky, případně 
jiné propagační a informační materiály místních charit. Charitní tříkráloví koledníci jsou rozeznatelní podle plastových kasiček s logem 
charity a na vyžádání se mohou prokázat průkazkou/plnou mocí.  
 
Kde ve Fryčovicích můžete přispět na TS: firma Kozubek,  kadeřnictví paní Laníková,  kostel Nanebevzetí Panny Marie,  kasičky 
koledníků 
 
Mimo to je možné se do sbírky zapojit zasláním DMS (DMS KOLEDA na 87 777) nebo zasláním příspěvku na sbírkové konto. 
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Tříkrálová sbírka není jen sbíráním peněz na prospěšný účel, ale také společenskou událostí, prostorem pro střetávání se. Provází ji 
různé doprovodné aktivity pro koledníky a společenské akce – soutěže, požehnání koledníkům, průvody, poděkování koledníkům, 
apod.  
 

HLEDÁME NOVÉ KOLEDNÍKY! Koledujících skupinek není nikdy tolik, aby pokryly celé území Fryčovic. Pokud máte chuť, můžete se 
koledníky stát i VY!  
Lidé, kteří jsou ochotni vypomoci s přípravou a realizací TS, nechť se obrací na níže uvedené číslo. Současně prosím širokou veřejnost o 
podporu nejen finančním příspěvkem, ale i dobrou radou, pomocí nebo modlitbou. 
 

Kontakt: 
Anna Vyvialová 
koordinátorka TS pro Charitu F-M 
Telefonní číslo: 774 930 957 
E-mail: Vyvi.ana@seznam.cz 
Další info: www.fm.charita.cz 

 
 
 

 
Srdečně Vás zveme do nově otevřené knihovny Slezské diakonie v Diakonickém a vzdělávacím centru Vladislava Santariuse. Naše 
knihovna se specializuje především na odbornou literaturu z oblastí sociální práce, pedagogiky, managementu ale i dětskou 
křesťanskou literaturu a křesťanskou beletrii. Stejný prostor zde zaujímá i křesťanská a historická literatura z pozůstalosti pastora 
Vladislava Santariuse. Nabídku knih stále rozšiřujeme, k zapůjčení mají nyní naši čtenáři už přes 7 tisíc titulů. 
V prostorách knihovny se nachází studovna, která slouží pro výstavy a přednášky. V současné době zde probíhá výstava s názvem 
Práce pro Pána není zbytečná. Tato výstava probíhá u příležitosti 100. výročí od narození pastora Vladislava Santariuse. Výstava Vás 
provede celým jeho životním příběhem. Mimo tuto výstavu si zde můžete prohlédnout fotografie kalendáře Proměny 2016, který 
vychází již po čtvrté. Proměny 2016 se snaží zachytit příběh člověka, pro kterého může znamenat „Dobrý den“ pozitivní proměnu , 
pokud k tomu najde cestu. Kalendář s těmito fotografiemi je zde také k zakoupení. 
Naše krásné prostory nabízejí klidné prostředí pro studium pestré palety zajímavých knih a časopisů. Knihovnu můžete navštívit ve 
všední dny mimo státní svátky od 8:00 do 16:00. Čtenářem se může stát každý občan České republiky, který vyplní přihlášku a zaplatí 
symbolický roční poplatek 50 korun.  Registrovaní čtenáři mají také přístup k bezdrátovému internetovému připojení wi-fi zdarma 
v prostorách knihovny. Všechny knižní tituly naleznete také na webových stránkách www.dvc.slezskadiakonie.cz v on-line katalogu 
knih. 

Těším se na Vaši návštěvu. 
Pavel Kempa, pracovník knihovny 

 
 

 
 

http://www.dvc.slezskadiakonie.cz/


12 

 

         Vánoce v azylovém domě 
 

S atmosférou Vánoc si lidé spojují krásné chvíle prožité v kruhu rodiny, svých blízkých a přátel. Vyhledáváme lidi, které jsme v průběhu 
roku nepotkali v tíze pracovního shonu. Těšíme se, že po leckdy hektických přípravách, úklidech a nákupech usedneme u 
Štědrovečerního stolu a budeme si vychutnávat klid a pocit štěstí. Ne všude je ovšem tato situaci takto idylická. Ne všichni tráví tyto 
svátky v rodinném kruhu. Ne každý má to štěstí prožít Vánoce takto pohodově. 
V azylových domech pro ženy nebo matky s dětmi se klientky připravují na Vánoce už od listopadu. Vyrábí vánoční dekorace, adventní 
věnce, pečou perníčky a cukroví. Snaží se navodit předvánoční atmosféru a domácí prostředí. I když není azylový dům zrovna ideálním 
místem pro slavení Vánoc, naši pracovníci se snaží klientkám toto mnohdy náročné období co nejvíce zpříjemnit a být jim v těchto 
chvílích především oporou. 
Během svátků zní azylovým domem koledy. Štědrý večer začíná čtením z bible a modlitbou, uživatelky zavzpomínají na své nejbližší. 
K večeři si všichni společně připraví tradiční hrachovou polévku, bramborový salát a smaženého kapra. 
Některé klientky odcházejí na vánoční svátky ke svým příbuzným a známým. Ne všechny ale mají tuto možnost. 
Například paní Karolína středisko Sára Frýdek Místek využívá krátce, jsou to její první Vánoce v azylovém domě. Kdyby byla s rodinou, 
tyto svátky by nejspíše neslavila, jelikož vztahy mezi nimi nebyly zrovna ideální. Od letošních Vánoc očekává hlavně nová přátelství, 
protože tyto svátky jsou především o tom, aby se člověk necítil sám. 
Stejně tak i my Vám přejeme nádherné prožití Vánočních svátků v kruhu svých blízkých a krásné vzpomínky na ně, které Vás budou 
provázet během příštího roku. 

Redakce Slezské diakonie 

 
 
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice 

 

 Opět je zde konec roku, čas bilancování a hodnocení. Fryčovičtí zahrádkáři měli za uplynulý rok v plánu hodně akcí. Některé 
se povedly ke spokojenosti všech zúčastněných a některé se ne vždy povedly zrealizovat. Mezi ty povedené naposled patřil zájezd na 
Flóru Olomouc. Překvapením bylo neplánované setkání se slovenskými  družebními zahrádkáři ze Stráňav.  
 
 Marně jsme v létě přivolávali, prosili a zaříkávali, aby zahrádky pokropil déšť. Nezbylo než uchopit konve a vyrazit mezi řádky 
zeleniny a ke stromkům. Kdo tak neumdleně činil, mohl na závěr roku poskytnout vzorky na výstavu, pochlubit se nejlepšími výpěstky i 
zúčastnit se 15. ročníku soutěže o fryčovické jablko roku. Letos se na prvním místě umístila př. Ludmila Dvorská s odrůdou Ra jka, na 
druhém místě př. Oborný Lubomír s Rubínem a třetí skončil př. Jiří Ulčák  s odrůdou Florina. Od pátku do pondělí mohlo množství 
návštěvníků obdivovat působivou úpravu a aranžmá celé výstavy.  A že byl zájem obrovský, svědčí i celkový počet 709 návštěvníků, 
kteří svými hlasy anonymně rozhodli o pořadí soutěžících. V pondělí je výstava navštívena dětmi ZŠ a MŠ Fryčovice. Ty se těšily na 
instalaci vlastních výrobků, které každoročně zpestří a zvýší poutavost výstavy. Patří jim za to dík. Lví podíl na estetické instalaci 
výstavy patří př. Ludmile Dvorské a př. Boženě Vidličkové. O tom svědčí četné pochvalné zápisy v knize návštěv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Moštárna byla opět, jako každoročně, maximálně využita. Bylo zmoštováno 18208 kg ovoce od 276 zákazníků z obce i širokého okolí a 
pro firmu  Ovexim vykoupeno 30614 kg ovoce, za které se vyplatilo pilným občanům 56144 KČ. 
 Konec roku je tradičně uzavírán zahrádkářským večírkem s neformálním hodnocením uplynulého roku. Letos příjemnou 
hudbu k tanci obstarala „Evy band“, nouze nebyla ani o občerstvení s chutnou večeří. Kdo nepřišel, zaváhal. 
 Všem zahrádkářům a jejich příznivcům přejeme příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně pěstitelských 
úspěchů. 

Zpracoval Jaromír Ferdian. 
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Rok 2015 byl mou desátou jubilejní triatlonovou sezonou. Během těchto 10 let, kdy se systematicky výkonnostně 
věnuji tomuto tvrdému, krásnému a spravedlivému sportu, jsem absolvoval  16 Ironmanů 3,8 - 180 - 42,2 km a 
něco málo přes 40 1/2 Ironmanů 1,9 - 90 - 21 km. Každý tento závod byl něčím jiný, žádný nebyl stejný. Některý 
bolel více, některý méně a někdy to byl doslova očistec, kdy jsem si musel hrábnout hodně hluboko do svých 
fyzických rezerv a o těch psychických ani nemluvě. Ono přesvědčit a přelstít hlavu, mozek, je mnohem těžší, než 

přesvědčit tělo, svaly, že je to jen bolest, křeče, nevolnost a spousta jiných komplikací. Každý tento závod mi něco dal a prozradil o 
mém JÁ, co jsem ani netušil. Člověk totiž o sobě zjistí nejvíce, když je pod tlakem ve stresu " na kolenou " a tím, že se dokáže opět 
postavit " na nohy ", někdy doslova, což ho neskutečně posílí do dalších bojů. Já jsem si tyto poznatky a zjištění o sobě přenesl i do  
osobního života, nejen toho sportovního. A tak vím a i tak přemýšlím, že i zdánlivě neřešitelné problémy mají nějaké řešení!  A tak 
jsem si chtěl do této jubilejní sezony dát sportovní dárek, a to splnění mého sportovního snu, v podobě startu na legendárním 
IRONMAN HAWAII. To je ale podmíněno zúčastněním se některého z 37 kvalifikačních IRONMANŮ rozesetých po celém světě, kde si 
nejdříve musíte vybojovat startovní slot (místo). Já jsem zvolil můj oblíbený Ironman Zurich. Čtyři měsíce před tímto závodem jsem 
zahájil speciálně zaměřený tréninkový blok, kdy jsem týdně odtrénoval 25 - 27 hodin a ty nejtěžší znamenaly 12 km plavání / 500 km 
kolo / 80 km běh za týden. Bylo to nejvíce a nejtvrdší trénování během posledních deseti let v triatlonu. K závodu v Curych směřovala 
veškerá má pozornost této sezony. Měla to být vstupenka na vysněnou HAWAII. Curych je jeden z několika kvalifikačních IRONMANŮ. 
Ty v Evropě však patří mezi ty nejtěžší s nejsilnější konkurencí. Já vždy raději ale volím tu těžší cestu, než lehčí a jednodušší. Dosažení 
cíle potom mnohem více těší. Konkrétně Curych má stanoveno 50 postupových slotů z asi 2.400 startujících a ty jsou dále rozděleny 
mezi věkové kategorie odstupňované po 5 letech. Já momentálně patřím do M 40 (39 - 44 let).  Zde je vypsáno 7 míst k postupu na 
Ironman Hawaii pro něco málo přes 500 závodníků. Toto je dost hodně těžký úkol, ale ne nemožný. Jenže se mi tento závod nepovedl 
vůbec. Byl to můj druhý nejhorší výsledek v ironmanu vůbec, paradoxně jsem byl v té nejlepší formě, kondici, kterou jsem trén inkem, 
kdy vybudoval. Před startem nikdy nevíte, co se během závodu může stát. Kdy přijde krize, kolik jich bude. Jistota je jen, že nějaká 
bude určitě. Mě jich potkalo několik, ale ta zásadní přišla kolem 25 km maratonu. Ve velkém vedru jsem se přehřál (úžeh), což 
znamenalo změnit předzávodní plány. Musel jsem razantně zvolnit a zpomalit, vlastně jsem přešel do chůze až zastavení a začal se co 
nejrychleji chladit. Tady se i naskytla myšlenka vykašlat se na to, netrápit se dál, Hawaii už byla stejně v " prdeli ". Ale vzdát to jen tak 
bez boje to je to nejjednodušší, to není můj styl. Jednak si příště najdete milion důvodů, proč to udělat znovu, kdykoli. A za další jsem 
nechtěl zklamat rodiče, kteří se jeli 1100 km na mě podívat. Doma jsem ještě dal slib synovi Patrikovi, který se mě ptal, když jsem 
odjížděl: "Tati přivezeš mi medaili?". Ta se dává jen tomu, kdo protne cílovou pásku. A tím byl problém vyřešen! To bylo to jednodušší. 
To těžší bylo dát se co nejrychleji do stavu, ve kterém to dotáhnu, až do cílové rovinky. Což je další záležitost, která stojí za to utrpení. 
Když jí probíháte za obrovského randálu a aplausu diváků, takže vám běhá mráz po zádech, hlavou se honí vše, co jste museli 
překonat, abyste se dostali až sem, do cíle! To se nedá popsat, jen prožít. Můj čas byl 11H : 47min (osobák  mám 9H : 50min), což 
stačilo na 500. místo celkově z 2400 a v kategorii 90. místo z 500. Co se splnění vytyčeného cíle týče, nezbývalo mi nic jiného, než se 
sklonit před soupeři, kteří to dokázali. Taky měli své krize a problémy, jen je dokázali překonat líp a rychleji. To je IRONMAN ! Já jsem 
si vzal z této zkušenosti to pozitivní a to negativní jsem jednoduše hodil za hlavu, zavřel jsem za tím dveře! Otočím se a otevřu další, 
protože za němá čeká další PŘÍLEŽITOST!! Třeba už přiítí rok tady v Curychu. Bude se slavit 20- leté výročí tohoto krásného závodů a já 
chci být u toho. Obzvlášť, když je to můj nejoblíbenější IRONMAN. Samozřejmě, že celý rok není o jednom závodě. Závodil jsem 
samozřejmě na jiných, které jsem si taky užil. Byly to " jen " 1/2 ironmany, které měly vyladit můj motor do závodních otáček. 
Umísťoval jsem se v nich v první třetině, vrchol byl stanoven na Ironman Zurich. Zvládnout toto vše na takové úrovni, bez vedlejší 
podpory by ale nebylo možné. Seznam těch, kteří mi nějakým způsobem pomohli, je dost dlouhý. Patří jim všem mé obrovské upřímné 
DÍKY!  Ale ty, bez kterých bych nemohl absolvovat téměř nic v tomto roce, musím vyjmenovat! Rodina - ochota trpět nekonečné 
množství hodin tréninků, tolerance, Obec Fryčovice, Ing. Jiří Volný - uhrazení nákladů na Ironman Curych, Krušnoman TT Litvínov - 
hrazení nákladů na závodech v ČR a SR, jsem držitelem závodní licence týmu MUDr. Radan GOCAL - veganské potravní a sportovní 
doplňky (www.nutristamina.cz) a opatrování mého zdravotního stavu, Marek a Jakub Šťastní - veganská sportovní výživa na závody 
(www.innerme.cz), Dušan Ivánek - sportovní a cyklo materiál (www.lightbike.cz), Mgr. Marie Neplechová - fyzioterapie 
(www.masazemare.cz), David Foltýn - zajištění dopravy na Ironman Zurich. Ještě jednou všem Velké díky. Budu moc rád a vděčný 
pokud bude naše spolupráce pokračovat i nadále, případně uvítám kohokoli, kdo by měl zájem  přidat se mi pomoci ke splnění mého 
sportovního snu. Postavit se na start nejtěžšího triatlonu světa IRONMAN HAWAII. "Neúspěch je neúspěchem jen tehdy, když se 
přestaneme dál snažit".  
                                                                                                                                                                                                         Kamil  Adamovský 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nutristamina.cz/
http://www.innerme.cz/
http://www.lightbike.cz/
http://www.masazemare.cz/
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Vánoce, to je zažehnutí ohně pohostinnosti v pokoji 
a hřejivý plamen dobročinnosti v srdci.  
         Washington Irving 
 

FRY Relax Centrum 
 
 Zdravíme všechny příznivce plavání, saunování a dalších aktivit a sportů. Jsme rádi, že i v sezoně 2015/2016 se můžeme těšit 
Vaší přízni. Sezona je v plném proudu a zaměstnanci FRY Relax Centra Fryčovice se snaží, aby to tak zůstalo i nadále. Stále si u nás 
můžete zaplavat, zacvičit, zarelaxovat si v sauně. Cvičíme power jogu s Lindou, body styling s Janou, kruhový trénink a boxercise s Ivou 
a vodní aerobic s Gabčou. 
Stále přijímáme poukazy na sport od firem Le Chegue, Sodexo, Edenred  a elektronické objednávky od Benefit plus. 
Těšíme se na Vás  a naše heslo je stále 
„Zastavte čas a navštivte nás ve FRY Relax Centru“. 
 
Pokud chcete udělat radost svým blízkým, můžete u nás, jako každý rok, zakoupit vánoční poukazy na služby FRY Relax Centra 
Fryčovice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Provozní doba v období vánočních prázdnin 
 
23.12.2015 09.00 – 19.00 hod. Veřejnost 
24.12.2015 zavřeno 
25.12.2015 zavřeno 
26.12.2015 09.00 – 20.00 hod. Veřejnost  
27.12.2015 09.00 – 14.00 hod. Veřejnost 
  14.00 – 21.00 hod. Soukromé akce 
28.12.2015 09.00 – 20.00 hod. Veřejnost 
29.12.2015 09.00 – 20.00 hod. Veřejnost 
30.12.2015 09.00 – 20.00 hod. Veřejnost 
31.12.2015 zavřeno 
01.01.2016 zavřeno 
02.01.2016 09.00 – 20.00 hod. Veřejnost 
03.01.2016 09.00 – 20.00 hod. Veřejnost 
 
 
Po sněhu půjdu čistém, bílém, 
hru v srdci zvonkovou. 
Vánoční zem je mým cílem. 
Až hvězdy vyplovou, 
tu budu blízko již. A budu ještě blíž, 
až lesní půjdu tmou. 
   Fráňa Šrámek 
 
Krásné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí v roce 2016 přejí    
       zaměstnanci FRY Relax Centra Fryčovice 
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TJ Sokol Fryčovice – oddíl kopané informuje… 
 
V oddíle kopané fungují družstva přípravek, žáků, dorostu a mužů. Podrobné informace o chodu oddílu a komentáře k  jednotlivým 
zápasům je možno získat na našich stránkách http://tjsokolfrycovice.webnode.cz/. 
 

Přípravky 
Přípravka je vedena Romanem Konečným a Tomášem Strnadlem. Tréninkové jednotky probíhají každou středu a pátek od 16,45 do 
18,00, přičemž v pátek se děti věnují i dalším míčovým hrám, rozvoji obratnosti a základům gymnastiky. Kluci nastupují v soutěžích 
organizovaných OFS ve Frýdku-Místku a MSKFS v Ostravě a důstojně reprezentují naší obec. Během zimy jsme zapojeni do krajské 
zimní ligy a poprvé nám bylo přiděleno pořádání několika turnajů v naší tělocvičně, přičemž nejbližšími hracími dny  ve Fryčovicích jsou 
neděle 20.12.2015 a neděle 17.1.2016, kdy budeme od 8,00 hodin hostit turnaje starších přípravek.  
 

Žáci 
Starší a mladší žáci pokračují i v soutěžním ročníku 2015-2016  v krajském přeboru. V rámci žákovské kategorie se jedná o druhou 
nejvyšší domácí soutěž. I v tomto ročníku si musíme vypomoci spolupráci s okolními oddíly, kdy pokračuje spolupráce s TJ Sokol 
Palkovice a přidala se i TJ Sokol Hukvaldy. 
  
Starší žáci 
Starší žáci museli radikálně změnit kádr, jelikož většina kluků odešla 
do kategorie dorostu a v týmu zůstali pouze tři hráči. Spojení s žáky 
z Hukvald nám umožnilo doplnit kádr a pokračovat v soutěži. Družstvo 
trenérsky vedli Ing. Petr Giergiel a Jiří Petráš. Spousta nových hráčů, 
menší zkušenosti s fotbalem na velkém hřišti a oproti předchozí 
sezóně i nižší kvalita kádru způsobená zejména tím, že jsme 
pravidelně nastupovali minimálně se třemi mladšími žáky v základní 
sestavě, logicky vedla k častějším porážkám a nakonec se projevila i 
v tabulce, kde držíme 13. místo se ziskem 6 bodů.   
Nejlepším střelcem byl Patrik Štefek s 6 góly. 

Mladší žáci 
Družstvo bylo vedeno trenéry Rostislavem Míčkem a Michalem 
Galáskem a vedoucím Tomášem Strnadlem. U mladších žáků se 
naopak spojení s okolními oddíly projevilo na vyšší kvalitě kádru, 
jelikož přišli hráči zejména ročníků 2003 a 2004. U kluků byl 
zaznamenán proti minulé sezoně další výkonnostní progres. Zejména 
na začátku podzimu předváděli výborné výkony, které přinesly po 
podzimní části soutěže 9. pozici v tabulce se ziskem 15 bodů. 
Nejlepším střelcem byl stále věkem ještě hráč mladší přípravky Jiří 
Míček s 6 góly.  
 

Dorost  
Dorostenci nastupují v krajské soutěži a již třetí sezonu pokračují ve 
spolupráce s TJ Sokol Hukvaldy. Kluci pod vedením trenérů Dalibora 
Mašlonky a Tomáše Sasína a za pomoci manželů Dagmar a Jiřího 
Nevludových předváděli v podzimní části výborné výkony, kdy dokázali 
porazit první i druhý celek tabulky a nakonec obsadili 3. místo se 
ziskem 28 bodů. 
 
Muži 
Naši muži byli pro soutěžní ročník 2015-2016 opět nalosováni do tzv. 
Ostravské skupiny 1.B třídy. Po nepovedené minulé sezóně došlo ke změně 
trenéra. Družstvo pod vedením nového trenéra Karla Peška a vedoucího 
mužstva Tomáše Lanči předvádělo v podzimní části soutěže kvalitní výkony, 
což se projevilo i na postavení v tabulce, kde jsme po podzimu na 5. místě se 
ziskem 22 bodů. Nejlepším střelcem byl Jan Rumel s 9 góly.    

 
 
 
 
 

http://tjsokolfrycovice.webnode.cz/
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Rozlosování zimních halových turnajů  
 

Vysvětlivky: MP2008 = ročník narození 2008 a mladší, MP = ročník narození 2007 a mladší, SP =  ročník narození 2005 a mladší, MŽ = ročník narození 
2003 a mladší, SŽ = ročník narození 2001 a mladší 

 
Závěrem výbor oddílu kopané děkuje obci Fryčovice, výboru TJ Sokol Fryčovice, všem fanouškům, sponzorům, 
rodičům a dobrovolným funkcionářům za jejich pomoc a podporu a přeje všem krásné Vánoce a úspěšný rok 2016. 
 
Zpracoval Ing. Tomáš Strnadel 

                                      
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kategorie datum den počet hráčů na hřišti hala začátek 

MP 2008 17.1.2016 Neděle 3 na 3 Brušperk 
 MP 2008 14.2.2016 Neděle 3 na 3 Brušperk 
 MP 2008 13.3.2016 Neděle 3 na 3 Brušperk 
 MP 2008 2.4.2016 Sobota 3 na 3 Brušperk 
 MP 31.1.2016 Neděle 5+1 Brušperk 8:00 

MP 5.3.2016 Sobota 4+1 Kozlovice 8:00 

SP 20.12.2015 Neděle 4+1 Fryčovice 8:00 

SP 17.1.2016 Neděle 4+1 Fryčovice 8:00 

SP 20.2.2016 Neděle 4+1 Brušperk 8:00 

SP 12.3.2016 Sobota 4+1 Smilovice 8:00 

MŽ „A“ 10.1.2016 Neděle 4+1 Brušperk 15:00 

MŽ „B“ 10.1.2016 Neděle 4+1 Brušperk 15:00 

MŽ „A“ 5.3.2016 Sobota 4+1 Brušperk 13:30 

MŽ „B“ 27.2.2016 Sobota 4+1 Brušperk 13:30 

SŽ 13.2.2016 Sobota 4+1 Brušperk 16:00 
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Fryčovický zpravodaj č.4/2015 

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.1/2016 bude 14.března 2016! 

mailto:podatelna@frycovice.cz

