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Vážení spoluobčané, 

na návsi jsme příjemně strávili první adventní neděli rozsvícením vánočního stromu. Tento krásný smrk nám 

věnovala paní Růženka Válková a on nám všem posloužil k zahájení příprav na oslavy vánočních svátků. Moc jí za tento dar 

děkujeme a chceme se všichni radovat z příchodu nastávajícího období. Pro nás to rovněž znamená, že nejen se těšíme   

na nejkrásnější čas tohoto toku, ale zároveň se chceme poohlédnout zpět, co nám rok 2016 přinesl. 

Začátek roku byl určen ještě k dokončení prací po kanalizaci a současně bylo opraveno i několik úseků místních 

komunikací, které nebyly kanalizací poškozeny, ale vyžadovaly nutnou opravu. Tak jsme se konečně dočkali, že převážná 

většina vozovek má nový povrch. Tím se nám však zhoršila bezpečnost v obci, protože se na nových cestách začalo jezdit 

rychleji. Řešením je jistě vznik nového projektu dopravního značení v naší obci. Návrh byl předán k odsouhlašení  

Magistrátu města Frýdku-Místku a společně i Policií ČR ve Frýdku-Místku. Zásadní změnou je 30-ti  km rychlost na všech 

místních komunikacích. 

K dnešnímu dni se připojilo ke kanalizaci 182 objektů a domácností. Je to zatím jen jedna třetina celkového počtu 

kanalizačních přípojek. Musíme tak vyzvat ostatní občany, aby tento úkon zbytečně neodkládali. 

Letošní rok byl věnován především přípravě projektů na investice a opravy v nadcházejícím období. Předána byla studie 

domu pro seniory a projekt opravy hájenky v Zámrklí. Před dokončením je projekt chodníků od Kříže ke Kuběnům – směr 

Brušperk a od restaurace Chamrád k odbočce k p. Rymlovi. Rovněž před dokončením je i dolní rybník v Zámrklí. 

Největší investicí v letošním roce bylo zakoupení pozemků v centru obce pro další rozvoj a zvelebení obecního 

majetku. V závěru letošního roku došlo k výstavbě kolumbária a rozšíření hřbitova. Tato akce byla již v minulosti 

plánovaná a zajistila tak potřebu na několik let. 

V letošním roce vydáváme stolní kalendář pro naše občany. Je zpracován poprvé a to právě k výročí 750 let          

od založení naší obce Fryčovice. Věřím, že si ho oblíbíte a budete jej vyžadovat pak každým dalším rokem. 

Rok 2017 pro nás všechny bude mimořádně významným. Toto výročí musíme náležitě oslavit a taky si připomenout 

všechny události, které se zde v různých datech odehrály. K tomuto výročí připravujeme rovněž vydání pamětní knihy 

historie Fryčovic. Budeme Vám vděční za náměty a různé dochované materiály pro tuto knihu. Oslavy 750 let jsou 

naplánovány na sobotu 1. července 2017. Pokud se jako obvykle setkáme se zájmem našich občanů, budeme pak 

pokračovat v dalších letech oslavou „Dne obce“ každoročně. 

Vážení spoluobčané, mám pro Vás v závěru letošního roku jednu prosbu. Současně s distribucí zpravodaje se Vám 

dostane do každé domácnosti i dotazník s několika otázkami. Je pro nás důležité znát Vaše odpovědi na tyto otázky. Jsme 

tady pro Vás a chceme podporovat většinové názory na dění v obci a rovněž další rozvoj směřovat podle Vašich přání         

a požadavků. 

Prožíváme poslední dny letošního roku 2016, dny adventu a blížící se svátky vánoční, svátky klidu, vzájemného 

porozumění a rodinné pohody. Za všechny zaměstnance Vám přeji, aby toto krásné období bylo u Vás naplněno radostí     

a láskou v kruhu svých nejbližších. Do nového roku 2017 Vám přeji především hodně zdraví, osobních úspěchů                     

a splněných přání. Aby naše obec byla pro Vás krásným a spokojeným domovem, kde stojí za to žít. 

Leo Volný, starosta obce 
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Harmonogramy svozu odpady  - obec Fryčovice v r. 2017 

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

za rok: 

Horní konec obce bude svážen každý sudý čtvrtek v době od 6:00 do 14:00 hod. 

 – 1. svoz 12. 1. 2017 

Dolní konec obce bude svážen každý lichý čtvrtek v době od 6:00 do 14:00 hod.  

– 1. svoz 5. 1. 2017 

 

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

za rok: 

Každý týden ve čtvrtek – 1. svoz 5. 1. 2017  

 

3. Sběr a svoz plastů z pytlů v r. 2017 – 1 x za 2 měsíce: 

 (každou 1. sobotu v každém druhém měsíci v roce)  

4. 2. 2017, 1. 4. 2017, 3. 6. 2017, 5. 8. 2017, 7. 10. 2017, 2. 12. 2017 

 

4. Sběr a svoz nádob na separovaný sběr – papír, plasty, sklo v r. 2017: 

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

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

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

 

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

Jarní svoz:   sobota 15. 4. 2017 v době od 8:00 hod. do 12:30 hod. 

Podzimní svoz:   sobota 7. 10. 2017 v době od 8:00 hod. do 12:30 hod. 
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Setkání s důchodci 

Tak jako každoročně i letos uspořádala Obec Fryčovice, komise sociální a občanských záležitostí, tradiční přátelské 

posezení s důchodci. Tentokrát se uskutečnilo v pátek 4. listopadu 2016 v Kulturním sále Obecního domu ve Fryčovicích. 

Všechny přítomné přivítala předsedkyně komise paní Jana Šmídová, poté vystoupily se svým krásným pásmem děti 

z mateřské školy. Starosta p. Leo Volný popřál příjemnou zábavu.  Poté v programu vystoupily děti z taneční skupiny 

Staříč. K tanci i poslechu hrála Dechová hudba Fryčovice, provázená mluveným slovem Blankou Hrubou, zpěvem Jiřím 

Gřesem, Blankou Hrubou, Hanou  Jamrozovou a Davidem Škařupou. Pro všechny přítomné bylo nachystáno pohoštění, 

které připravila restaurace Chamrád a také bohatá tombola. Ceny do tomboly věnovaly firmy: IDEA AIR, s.r.o., T-Metal, 

VKUS-BUSTAN, Hasičská vzájemná pojišťovna, Beskyd Fryčovice, a.s., Beskydské uzeniny Chodura, pekárna Boček, STROSS, 

s.r.o., stavební firma VALA, Dilmas, Technosvar, a.s., MUDr. Marcela Chalupová, Stanislav Mičaník, FRYMM, chovatelské 

potřeby paní Kozubková, INPROS F-M, s.r.o., NEYWER, Gastro nápoje, Ing. Lanča Jiří, Ing. Lanča Milan, 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, restaurace U Špeku, 

restaurace Sokolka, Zdeňka Červenková,  Libuše Ličková,  Kalma, Autoservis Hlavatý, Marie Ulčáková, Fry Relax Centrum, 

masáže paní Dlouhá, Tomáš Volný,  Jiří Tichovský, Miroslav Hajný, Zdeněk Hajný, paní Dudová, VM Group trade, Alena 

Kubláková, Pavla Šmiřáková,  Aleš Laník, Tomáš Kuběna. Všem výše uvedeným firmám děkujeme a na další setkání 

s důchodci se těšíme opět v příštím roce. 

Bc. Kateřina Matušková   

 

 

Vítání občánků 

V sobotu 9. dubna 2016 a v sobotu 17. září 2016  se uskutečnilo v obřadní síni obecního úřadu Fryčovice slavnostní vítání 

občánků. Dne 9. dubna 2016 jsme slavnostně přivítali 13 nejmenších fryčovických občánků – 4 děvčata: Lexii 

Vontrobovou, Melanii Ďuračovou, Elišku Tisančinovou, Adélu Poledníkovou a 9 chlapců: Tomáše Kuběnu, Víta Mintěla, 

Jakuba Dvorského, Ondřeje Krpce, Jana Síbra, Dominika Strakoše, Jana Zagoru, Alberta Wenglorze a Štěpána Mikalu. 

V sobotu 17. září 2016 jsme slavnostně přivítali 8 fryčovických občánků – 4 děvčata: Anetu Adélu Volnou, Natálii Gutovou, 

Anabel Dudovou, Leontýnu Valnou a 4 chlapce: Lukáše Přečka, Dominika Juroše, Daniela Kuběnu a Matěje Bohušíka.  

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     

 

 

Změna provozní doby v době vánočních svátků 

Oznamujeme občanům, že v pátek 23. 12. 2016 a 30. 12. 2016 bude Obecní úřad Fryčovice 

uzavřen. 

Pokladna Obecního úřadu bude v provozu do středy 28. 12. 2016 do 16:00 hodin. 
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Poděkování 

Vážení spoluobčané, výbor ZO KSČM ve Fryčovicích děkuje za volební hlasy pro kandidáty                                

do Moravskoslezského kraje ve volbách, které se konaly ve dnech 7. - 8. října 2016. Naše strana obdržela 

16,96% hlasů. V obci dostala hlasy i kandidátka Komunistické strany Československa. Ta obdržela 1,66% hlasů. 

Do zastupitelstva kraje postoupilo 9 našich kandidátů. Za povodí Ondřejnice, tj. Starou Ves n. O., Krmelín, Brušperk, 

Fryčovice, Staříč a Hukvaldy kandidovali z naší obce Bc. Boris Richter, z obce Hukvaldy kandidoval Ing. Ivo Dinelt. 

Za rozvoj našeho kraje v nastoupené cestě spoluúčasti a odpovědnosti jsou připraveni pokračovat s cílem prospět 

občanům našeho kraje. 

Vážení, závěrem mého příspěvku Vám všem přeji šťastné, veselé a radostné prožití vánočních 

svátků. Do nového roku 2017 přeji všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenosti, 

radosti, hodně lásky a úspěchů v životě. 

     Končím s pozdravem Světu mír a Práci čest. 

                Za výbor KSČM ve Fryčovicích     Zdeněk Ranocha 

 

 

MK  Fryčovice 
 
Blíží se konec roku a tím také nastává čas bilancování.  
V našem klubu došlo k zásadní změně a po dlouhých letech 
předsedu Ing. Pavla Laníka vystřídal Ing. Dušan Garba, který se 
aktivně zúčastňuje soutěží po celé republice. U nás jsme pod jeho 
vedením uspořádali 10. září 2016 již 8. ročník soutěže 
"Minimaketářské nebe" na domovském letišti v Trnávce. Soutěže 
se zúčastnila dvacítka modelářů z České republiky i ze Slovenska. 
Za teplého a bezvětrného počasí, které je pro tyto malé a lehké 
modely ideální, se o vítězství v různých kategoriích podělili 
Antonín Alfery z Uherského Hradiště, Michal Křepelka z Prahy         
a Pavel Straník z Brna.  
Závěrem je třeba poděkovat členům klubu za pomoc,                    
OÚ Fryčovice za zapůjčení technického vybavení a 
sponzorům:  firmě JETI z Příbora za drobnou elektroniku ze svého 
výrobního programu a firmě Small Flying Aeroplanes z Berouna za 
plánky modelů letadel. 
 
Děkujeme a přejeme do příštího roku 2017 hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody. 
 
            Za MK Fryčovice Horvath Stanislav 

 

 

MO ČSSD děkuje všem, kteří podpořili kandidáty ČSSD ve volbách do 
Moravskoslezského kraje a přeje všem občanům hezké prožití vánočních svátků a do nového 
roku 2017 hodně štěstí, pevné zdraví, pohody a osobních úspěchů. 
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Plán činnosti KS Fryčovice LEDEN – ČERVEN 2017 

Termín Akce 

1.leden Novoroční výšlap na Palkovické hůrky s TJ (spoluúčast) 

4.leden Vstup do roku 2017 s dobrou náladou 

11.leden Přátelské setkání v klubu 

18.leden Ohlédnutí za vzpomínkou – Zdeněk Ivánek, KS v 15.30 hodin 

25.leden Baltské moře (Dánsko, Holandsko) – Mgr. Michal Kalman PhD, KS v 15.30 hodin 

1.únor Setkání v klubu 

7.únor Výborová schůze, úterý ve 14.30 hodin 

8.únor Činnost dle individuálních zájmů 

15.únor Peruánská mozaika, Ing. Jiří Homola, KS v 15.30 hodin 

22.únor Setkání v klubu 

1.březen Dlouholetá partnerství – Miluji tě, nechápu, chci tě, Mgr. Jitka Vašková, KS v 15.30 hodin 

8.březen Připomenutí MDŽ 

15.březen Písní a harmonikou otevíráme jaro – Mgr. Květka Útratová 

22.březen Přátelské setkání v klubu 

29.březen Náš host – paní MUDr. Marcela Chalupová, KS v 15.30 hodin 

4.duben Výborová schůze, úterý ve 14.30 hodin 

12.duben Šálivý mozek, Mgr. Jana Polášková, KS v 15.30 hodin 

19.duben Informace o zájezdu do Šternberka, Stanislav Horvath, Marie Sochová 

26.duben Společenské hry, Jiří Opluštil 

3.květen Výroční členská schůze, kulturní sál v 16.30 hodin 

10.květen Sváteční posezení je Dni matek 

11.květen Cyklovyjížďka , jarním okolím, sraz v 11.00 hodin u KS 

17.květen Informace o zájezdu do Polska, zápis, Marie Sochová 

24.květen Potravinové doplňky v běžném životě, Mgr. Dana Jalůvková, KS v 16.30 hodin 

25.květen Cyklovyjížďka, trasa dle nálady,  sraz v 11.00 hodin u KS 

31.květen Setkání v klubu 

1.červen Zájezd do Polska (čtvrtek), odjezd od sokolovny v 7.00 hodin 

6.červen Výborová schůze, úterý ve 14.30 hodin 

7.červen Náš host – starosta obce Leo Volný, KS v 15.30 hodin 

8.červen Cyklovyjížďka po známé trase, sraz v 11.00 u KS 

14.červen Setkání s přáteli v klubu 

21.červen Zájmová činnost v klubu 

22.červen Cyklovyjížďka letní krajinou, sraz v 11.00 hodin u KS 

28.červen Pobyt v přírodě u rybníka na chatě pana Karla Kubláka ml. (s opékáním buřtů), od 15.00 hodin 

 

Krásné prožití letních prázdnin a dovolené! 

Čas odbíjí poslední hodiny prosincových dnů, otevírá se sváteční čas… 

Přejeme Vám, aby práh Vašich domovů překročil mír, klid, splněné 

ideály, aby kouzlo Vánoc odemklo každou duši plnou touhy po teple a 

bezpečí domova. 

Hodně štěstí a pevné zdraví v roce 2017 přeje Klub seniorů 
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1. oddíl Jelci Fryčovice 

Výlet do Ostravy 
V 8:00 jsme se všichni sešli na zastávce U Bramborárny a v 8:03 jsme vyjeli autobusem směr 

Ostrava, potom jeli 25 minut tramvají. A konečně jsme dojeli do Ostravy. Tam jsme rychle 
pospíchali na parní lokomotivu. Hezky se jelo, ale našla se i malá chybka. Jako oddíl jsme neseděli 
společně. Všichni jsme však byli rádi, že jsme si mohli sednout, protože kdybychom stáli, bolely 
by nás nohy. Naštěstí jsme já a Matěj seděli u jedné moc hodné rodiny. Nejvíc mě bavilo dívat se z okna na podzimní 
barevnou přírodu a pozorovat kouř z komína parní lokomotivy. Jeli jsme jednu hodinu, měli jsme dvě pětiminutové 
přestávky a jednu patnáctiminutovou. Když jsme vystupovali, uviděli jsme jednu paní a holčičku a kluka, kteří byli oblečení 

jako ze starých dob. Asi tam něco natáčeli. My jsme si šli prohlédnout celou lokomotivu 
a udělat si několik fotek. Potom jsme se 
hned vydali na prohlídku opravárenské 
dílny lokomotiv. Bylo to velmi zajímavé. 
Potom jsme se šli podívat na hlavní řídící 
stavědlo v Ostravě. Ještě jsem nikdy tolik 
elektroniky neviděla, kromě obchodu            
s elektronikou. Mohli jsme tam mačkat 
některé čudlíky. Moc nás to bavilo, že jsme 
stihli tak tak vlak. Potom jsme se ještě zašli 
podívat k hasičům SŽDC. Vyzkoušeli jsme si 
také resuscitovat. Potom jsme si zašli          
na párek v rohlíku. Pak jsme se vydali na jízdu historickou tramvají. Potom jsme 
přesedli na historický trolejbus. Tam byla velká sranda, protože jsme cestou mávali      
na lidi za volantem. Dvě paní si nás dokonce vyfotily. Pak už jsme se vydali domů. Byl to 
krásně prožitý den. 

 

Prachovské skály 

Na Prachovské skály jsme jeli cca 5 hodin. Potom jak jsme tam dojeli 
v Jičíně tak jsme šli na jejich srub. Nejdříve jsme si připravili spaní, a jak jsme 
šli spát, tak nám holky (další skautky ubytované spolu s námi, které byly            
z Prahy) přinesly matrace. Na druhý den jsme posnídali a přichystali se            
na Prachovské skály. Prachovské skály byly úplně hezké. Pamatuju si jen název 
Krkavčí skály. A vylezli jsme na Šikmou věž. Jak jsme si dali svačinu tak jsme 
viděli, jak vosa přenáší královnu na jiné místo. Jak jsme dojeli, tak nás čekalo 
překvapení. Skautský slib. Dostali jsme nové věci, a to jsou zelená šňůrka, 
skautský slibový odznak a hnědý šátek. Dalším překvapením byl koncert 
brušperského pěveckého sdružení Lašan společně s jičínským sborem Foerster 
v Jičíně. Bylo to super. 

Eliška Rusiňaková 
 
V pátek 28. října v 15:00 hodin jsme jeli na dlouho očekávaný výlet           

do Českého ráje. Jeli jsme zhruba 5 hodin, cesta byla dlouhá. V 8 hodin večer 
jsme konečně dojeli na místo. Přespávali jsme ve skautském srubu, kde jsme 
byli se skautkami z Prahy. Na večeři jsme si dali párek v rohlíku s kečupem.        
A v té chvíli jsme zjistila, že jsem si zapomněla jídlo na tři dny a aby toho 
nebylo málo, tak jsem zapomněla i karimatku. Po večeři jsme si dovybalili a šli 
spát. 

Druhý den, tedy v sobotu, jsme se šli nasnídat. Jo a ještě jsem vám 
neřekla, že holky jsou tak hodné, protože mi daly jídlo. Po snídani jsme si 
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chystali batohy do prachovských skal. Bylo to tam nádherné. Slovy to ani nejde popsat, museli byste tam jet, abyste to 
mohli zažít. Doporučuje 11 Klárek z 10. Po výletu jsme zašli do restaurace na oběd. Oběd tam byl docela dobrý. Zašli jsme 
se podívat do obchodu. Teď jsem si vzpomněla, že jsem zapomněla napsat, že nás tam celou cestu provázel jeden pes, 
kterého jsme pojmenovala Šedoočko. Pak jsme jeli zpátky na srub a odpočinuli si. Po chvíli nám TEE- PEE řekla, ať si 
zopakujeme skautský slib, ale mě se to zdálo podezřelé. Až jsme si ho několikrát přečetli, tak nám TP a Radek řekli, ať si 
oblékneme pláštěnky – venku pršelo. Tak jsme vyšli z místnosti a TP nám řekla, ať si pláštěnky sundáme. A přišlo to, na co 
jsme všechny tři dlouho čekaly. Udělaly jsme SKAUTSKÝ SLIB. Byl to krásný pocit. Udělali jsme si pár fotek. Jako překvapení 
nás TP a Radek vzali na sborový koncert Lašanu Brušperk a Foerster Jičín. Byl to krásný sborový koncert, nejkrásnější píseň 
byla Hallelujah. Krásně se nám spalo. V neděli jsme se pořádně nasnídali, pak jsme si sbalili a vyrazili jsme domů. Cestou 
jsme se zastavili v Mladečských jeskyních, posvačili jsme a jeli zase domů. Tak a v 18 hodin jsme byli u fary. Potom jsme 
objali své rodiče. 

Děkuji vedoucím TP a Radkovi, že pro nás připravili úžasný výlet, a věřím, že na tento zážitek nikdy nezapomeneme. 
Klárka Masopustová 

Tvořivá a hrací sobota 

26. listopadu jsme se sešli dopoledne v klubovně, abychom si něco pěkného vyrobili a zahráli 
si různé deskové hry. Společně jsme zažili mnoho veselých a napínavých okamžiků. Nejnapínavější 
to bylo při tvoření vánočních ozdob, kdy se nám motala 
stužka přesně naopak, než jsme potřebovali a museli 
jsme začínat několikrát znovu. Veselo bylo při hře 
Člověče nezlob se. Hra vypadala, že nikdy neskončí, 
protože jsme se stále vyhazovali a vraceli se následně     
do hry. Matěj vykouzlil při hodu kostkou tento 
neopakovatelný okamžik…. 

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

 
Přejeme Vám pevné zdraví a mnoho úspěchů v novém roce 2017 

Fryčovičští skauti 
Bližší informace o oddílu na www.skautifrycovice.cz 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA „SLUNÍČKO“                                 

Když světlo svíček rozzáří dětské oči                                 
a stromeček v pokoji zavoní po jehličí, 
když zvoneček z pokoje ozve se zas, 
přichází k nám vánoční čas… 

 

     …Děti už se Vánoc nemohou dočkat.   Vyzdobená školička, vánoční stromeček, 

upečené cukroví, dárečky pro jejich nejbližší…                                              

     S nadšením a láskou připravují program na „Slavnostní rozsvícení vánočního stromu“ i na„Mikulášskou besídku“.  
Možná si nevšimnou lesklých očí rodičů, prarodičů i ostatních blízkých, kteří s úžasem zjišťují, jak ten čas letí, jak ten jejich 
chlapeček nebo holčička „dospěli“, co všechno už umí. 
     Ale určitě ucítí teplo jejich „rozehřátých srdíček“, plných lásky a něhy. 
     Uchovejme si kouzlo těchto okamžiků co nejdéle … a dávejme pocítit lásku a souznění nejen našim dětem, ale i sobě 
navzájem… 
     Sny jsou jako nekonečná radost, pro kterou jsme schopni udělat téměř cokoli. A když se nám sen splní, je to ta 

nejkrásnější odměna za všechno naše snažení… 

                                                                   Krásné Vánoce a hodně splněných snů v roce 2017 přejí 
                                                                                                   děti a zaměstnanci MŠ „SLUNÍČKO“.  

http://www.skautifrycovice.cz/
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Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice 
 

 Čas vyhodnocení letošní úrody je tady. Někdo jásá, někdo zplakal. Zdá se, že letošní podmínky byly spíše k pláči. 

Kdo se snažil o bioúrodu bez ochranných prostředků, choroby v důsledku podzimních častých dešťů zhatily plány. Dařilo 

se plísním a houbám. V lese ovšem bylo hej. 

 Pro zpříjemnění času je vhodné navštívit přátele a zúčastnit se společenských akcí. My jsme přivítali pozvání 

družební organizace ZO zahrádkářů Stráňavy i výzvu zahrádkářů v obci Raková, kde jsme zajistili i my drobnou a poutavou 

prezentaci. Svou účast jsme prezentovali i na výstavě zahrádkářů ve Staříči. Příjemné setkání nahradí drobná zklamání. 

Vhod přišel i plánovaný zájezd na výstavu Flóra Olomouc 22. 10. 2016. Mnohý si pořídil nové přírůstky do své zahrádky, 

někteří byli inspirováni zajímavými nápady na dekorace a instalace výstavních vzorků ovoce a zeleniny.  

 Mezi obecné aktivity zahrádkářů již tradičně náleží moštárna. Nepříliš příznivé podmínky se projevily                          

i na celkovém množství zpracovaného ovoce, kterého bylo cca „jen“ 8000 kg. Pokusili jsme zajistit i výkup padaných jablek 

pro firmu OVEXIM, ale i zde byl výkup díky nedostatečné úrodě zastaven. Pro členy ZO zajišťuje př. Bohušík podzimní 

zásobení mladými stromky z ovocné školky v Bruzovicích, které si zahrádkáři objednají vždy na členské schůzi. Letos to 

bylo cca 50  stromků. Schůzi zpestřil př. Otakar Šteffek poutavou přednáškou o přílivu cizích organizmů do našeho 

životního prostoru. Má na to vliv globální oteplování? 

 Pro fryčovické zahrádkáře je ovšem nejdůležitější podzimní výstava vlastních výpěstků. Letos 28. 10. až 31. 10. 

2016 na tradičním místě v prostorách opravené fary. Může litovat každý, kdo nenašel cestu obdivovat nápaditost                

a vtipnost aranžmá celého výstavního prostoru, i když na bohatosti vystavovaných vzorků se nepříznivé podmínky trochu 

podepsaly. Pestrost a poutavost výstavy byla ovšem zajištěna instalací nádherných výtvarných prací dětí mateřské školy     

a základní školy Fryčovice. Již dlouhodobá úspěšná součinnost sklízí také „ovoce“. Ovšem ty nejlepší výpěstky jablíček 

soutěžily v již 16. ročníku soutěže o Fryčovické jablko roku. Letos se na prvním místě umístil př. Dramomír Bohušík               

s odrůdou Melodie, na druhém místě př. Věra Hodinová s Rubínem a třetí byl vyhodnocen př. Jiří Ulčák s odrůdou Florina. 

Od pátku do pondělí mohlo množství návštěvníků obdivovat i poutavost expozice včelařů. A že byl zájem obrovský, svědčí 

i celkový počet návštěvníků, kteří svými hlasy anonymně rozhodli o pořadí soutěžících.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konec roku je tradičně uzavírán zahrádkářským večírkem s neformálním hodnocením uplynulého roku, včetně 

ocenění vítězů soutěže. O příjemnou hudbu k tanci je požádána „Evy band“, nouze není ani o občerstvení s chutnou 

večeří.  

 Všem zahrádkářům a jejich příznivcům přejeme příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně 

příznivého počasí.          Zpracoval Jaromír Ferdian. 
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FRY Relax Centrum 
 
 Vážení spoluobčané, 
rok 2016 se blíží ke svému závěru. Vánoční svátky jsou za dveřmi a další, již třináctý rok provozu našeho centra, před námi. 
My se, jako každý rok, snažíme vylepšovat naše služby. Letos jsme pro vás připravili nové webové stránky.                        
Najdete je na adrese: www.fryrelaxcentrum.cz. 

Rovněž se nám podařilo obnovit cvičení pilates a otevřít nový druh sportovní aktivity s exotickým názvem  TEKEN GYM 

MUAY THAI,  pro všechny lidi, kteří mají chuť se hýbat. Doufáme, že nám zachováte svou přízeň, a těšíme se a další rok 

s Vámi. 

 

Letošní Vánoce nebudou jiné, 

než byly loni. 

Vánočka na plechu v teploučku kyne, 

cukroví vanilkou voní. 

U dárků pod stromečkem sejdou se známí a přátelé, 

letošní Vánoce budou zas šťastné a veselé! 

 

 

Vánoční provoz FRY Relax  Centra Fryčovice: 

 

 

Pondělí 19.12.2016    09.00 – 19.00 hod.  veřejnost 

Úterý  20.12.2016  09.00 – 19.00 hod.  veřejnost 

Středa  21.12.2016  09.00 – 20.00 hod.  veřejnost 

Čtvrtek 22.12.2016  09.00 – 20.00 hod.  veřejnost 

Pátek  23.12.2016  09.00 – 19.00 hod.  veřejnost 

Sobota  24.12.2016      zavřeno 

Neděle  25.12.2016      zavřeno 

Pondělí 26.12.2016  09.00 – 19.00 hod.  veřejnost 

Úterý  27.12.2016  09.00 – 19.00 hod.  veřejnost 

Středa  28.12.2016  09.00 – 20.00 hod.  veřejnost 

Čtvrtek 29.12.2016  09.00 – 20.00 hod.  veřejnost 

Pátek  30.12.2016  09.00 – 20.00 hod.  veřejnost 

Sobota  31.12.2016      zavřeno 

Neděle  01.01.2017      zavřeno 

 

Krásné vánoční svátky a hodně úspěchů v roce 2017 

 přejí zaměstnanci FRY Relax Centra 

 

 

 

 

http://www.fryrelaxcentrum.cz/
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TJ Sokol Fryčovice oddíl kopané informuje … 

V oddíle kopané fungují družstva přípravek, žáků, dorostu, mužů a bývalých hráčů nad 35 let. Podrobné informace              

o chodu oddílu a komentáře k jednotlivým zápasům je možno získat na našich stránkách 

http://tjsokolfrycovice.webnode.cz/. 

 

Přípravky 

Přípravka je vedena Adamem Cíbikem 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 tzv. Brušpeské lize a důstojně reprezentují naši obec. Během zimy jsou pak zapojeni do krajské zimní ligy, 

z níž je několik turnajů pořádáno v naší tělocvičně a nejbližšími hracím dnem  ve Fryčovicích je sobota 17.12.2016, kdy se 

uskuteční od 8,00 hodin  turnaj mladších přípravek.  

 

Žáci  

Starší a mladší žáci pokračují po sestupu z krajského přeboru v krajské soutěži a vůbec si nevedou špatně.  I v tomto 

ročníku pokračuje spolupráce s TJ Sokol Hukvaldy. 

  

 

 

STARŠÍ ŽÁCI 

Starší žáci nemuseli nijak radikálně změnit kádr, jelikož většina kluků byla v kádru 

již loni a do kategorie dorostu odešli pouze dva hráči. Kluci si v soutěži nevedli 

špatně, nesrazily je ani dvě porážky na začátku sezony a následujících sedm 

zápasů již zvládli bez porážky včetně vítězství na hřišti vedoucích Darkoviček.       

Po podzimu to znamená nakonec 5. místo s malou ztrátou na vedoucí pozici.  

Družstvo trenérsky vedli Ing. Petr Giergiel a Jiří Petráš. 

Nejlepším střelcem byl Ondřej Tyleček se 7 góly. 

 

 

 

 

 

MLADŠÍ ŽÁCI 

U mladších žáků se naopak projevil odchod podstatné části kádru do starších 

žáků, a musíme si proto vypomáhat kluky z kategorie přípravek. Už v průběhu 

podzimu byl zaznamenán výkonnostní progres, který se sice ne vždy projevil 

výsledkově s ohledem na menší fyzickou vybavenost mladších hráčů. Můžeme se 

však pyšnit tím, že jsme jako jediní obrali o body vedoucí celek ze Staré Bělé. 

Celkově pak můžeme podzimní část soutěže hodnotit pozitivně a pochválit kluky    

a děvče za příkladnou tréninkovou účast a vůli zlepšovat se. 

Družstvo bylo vedeno trenéry Rostislavem Míčkem a Michalem Galáskem               

a vedoucím Tomášem Strnadlem.  

Nejlepším střelcem byl stále věkem ještě hráč mladší přípravky Jiří Míček           

s 11 góly.  

 

 

 

http://tjsokolfrycovice.webnode.cz/
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Dorost  

Dorostenci nastupují v krajské soutěži. Pod vedením trenérů Dalibora 

Mašlonky a za pomoci manželů Dagmar a Jiřího Nevludových předváděli 

v podzimní části výborné výkony, a i přes zranění klíčového hráče Dana 

Urbiše 5 kol před koncem podzimu se dokázali usadit na 1. místě. 

Nejlepším střelcem je Daniel Urbiš s 20 góly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muži 

Naši muži byli pro soutěžních ročník 2016-2017 nalosováni nově do tzv. 

Novojičínské skupiny 1.B třídy. Družstvo pod vedením nového trenéra 

Karla Peška a vedoucího mužstva Tomáše Lanči předvádělo v podzimní 

části soutěže nevyrovnané výkony, což se projevilo i na postavení 

v tabulce, kde jsou po podzimu až na 8. místě se ziskem 18 bodů 

 

Nejlepším střelcem byl Jan Rumel s 15 góly.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2017. 

 

Zpracoval Ing. Tomáš Strnadel 
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IRONMAN 2016 

Po mé 10. sezóně jsem se rozhodl, že ta 11. v roce 2016 bude mou poslední. Původně jsem konec plánoval až za 2 roky 

v 45 letech, ale cítím, že právě teď nastal ten pravý čas. V průběhu těchto jedenácti let jsem absolvoval 18 ironmanů      

(3,8 – 180 – 42,2 km) a nějakých 50 ½ ironmanů (1,9 – 90 – 21 km). Je pravda, že číslice 20 vypadá mnohem zajímavěji,            

ale i když mám tento sport moc rád, tak jednou ten konec přijít musel. Často dostávám otázky, proč chci končit, když mě 

to tak baví. Jenže pro mě už není motivace ironmana dokončit. Zní to divně, ale já vím, že když se postavím na start, tak se 

do cíle dostanu. Mám za sebou několik hodně bolestivých závodů, kdy jsem dokončoval totálně vyčerpaný na pokraji 

zhroucení nebo s vážným zraněním, třeba natrženým svalem anebo s nějakým jiným zraněním. Ale vždy jsem bojoval až 

do úplného konce, myšlenky na předčasné ukončení jsem nikdy nemíval, i když to kolikrát vypadalo, že to nedokážu.         

Já měl spíše vždy jiný problém porovnávat se s těmi nejlepšími. Předvádět ty nejlepší výkony a především jsem chtěl 

dokázat vybojovat  slot na IRONMANA HAWAII. Dosáhnout toho nejvyššího vrcholu v tomto sportu. Chuť tvrdě trénovat 

by byla pořád, ale ono to není jen o tom tréninku. To je jen na mě, jak moc se dokážu přinutit, to ovlivnit můžu. Třeba 

během jednoho takového těžkého týdne jsem odtrénoval 15 km plavání, na kole 600 km a běh 80 km. To vše mi zabralo 

30 h tréninku během týdne. Ale připravit se na kvalifikační závod stojí taky poměrně dost financí, třeba jen startovné je 

nějakých 20 000 Kč plus další náklady na dopravu a ubytování. Konkurence je v současnosti obrovská i mezi amatéry,          

a aby ji člověk dokázal porazit, tak se musí stát v podstatě minimálně poloprofesionálem. Musí mít ideální zaměstnání, 

aby byl schopen časově zvládat jak trénink, tak i chodit do práce. A k tomu ještě i slušně vydělávat, jinak si musí obstarat 

sponzory. A toto jsem už já nebyl ochotný dál podstupovat. Škemrat někde o sponzoring mě strašně moc psychicky 

vyčerpávalo a unavovalo. A tak padlo rozhodnutí, že IRONMAN ZURICH 2016 bude mým posledním pokusem vybojovat si 

právo startu na IRONMAN HAWAII a porovnat se s těmi nejlepšími na světě. To jsem ale ještě netušil, že rok 2016 bude 

pro mě zlomový téměř ve všech oblastech mého života. Ten se mi obrátil absolutně naruby. Změnu v tom sportovním 

jsem si naplánoval sám, ale ten osobní … Tady mě ani ve snu nenapadlo, že mě potká to, co mě potkalo, a jsem za to moc 

šťastný. Rozebírat to veřejně nechci, to je jen má věc a ostatní, ať si o tom myslí, co chtějí. A ke konci roku jsem ještě 

poznal změnu zaměstnání. Takže od roku 2017 budu v podstatě začínat od nuly ve všech oblastech mého života. A je to 

pro mě obrovská výzva, tak jako jsem vždy stal na startu ironmana. Tento sport mě naučil totiž jednu úžasnou věc. Bojovat 

a nevzdávat se předčasně, překonávat překážky, i když se někdy zdají nepřekonatelné! Teď už ale k tomu, o čem jsem tady 

psal téměř 11 let a tentokrát už naposled. Snad byly tyto mé příspěvky pro někoho aspoň trošinku zajímavé. Letos se mi 

podařilo během přípravy na závody vybudovat nejlepší kondici, jakou jsem kdy měl. Pro letošek jsem se rozhodl ukončit 

spolupráci s profesionálním trenérem a začal jsem se trénovat sám. Za těch 11 let jsem nabyl spousty zkušeností a znalostí 

o trénování a své tělo poznal natolik dokonale, že jedině já sám jsem nejlíp věděl, co potřebuje nejen v tréninku,               

ale i v oblasti jídelníčku a výživy. Po desetiletém neustálém zkoumání, co kdy a jak jíst, jsem se dopracoval k veganství.    

Což je jídelníček sestavený jen z rostlinných surovin. Žádné živočišné potraviny, jako maso, sýry, mléčné výrobky, vejce 

atd. Neustále slýchám, že nemůžu mít žádnou sílu, dostatek energie a spoustu jiného. Ale pravdou je pravý opak. Síly        

a energie mám na rozdávání, nikdy doposud jsem se necítil lépe, jako bych byl o 15 – 20 let mladší. Trvalo mi sice dost 

dlouho, než jsem svůj jídelníček vyladil, abych byl schopen při něm tvrdě trénovat a závodit  v ironmanu. Občas jsem 

zjistil, že jdu špatným směrem, ale trpělivost to nevzdat se mi vyplatila. Ostatně vše kolem ironmana je o vytrvalosti            

a trpělivosti. Už samotné přípravné a testovací závody, převážně běžecké napovídaly o tom, že jsem se letos dostal            

do životní formy. Umísťoval jsem se na bednu. Ale především, čeho jsem si všiml já osobně, bylo, v jaké jsem psychické 

pohodě. Neřešil jsem totiž žádné nesmysly, jestli mám dost natrénováno, jestli jsem neudělal hloupost, že jsem vynechal 

tamten nebo onen trénink. Prostě jsem si chtěl ten poslední závodní rok užít. Vše odstartovalo v květnu na těžkém 

duatlonu (běh-kolo-běh) v Krušných Horách. KRUŠNOMAN (5-85-15 km) s převýšením 2200 m. Tady jsem zjistil, že mě 

čeká má nejlepší sezóna. A když jsem poté v červnu na závodě CZECHMAN (1,9-90-21 km) zajel rychlý čas 4 h:33 min,        

už jsem definitivně věděl, že jsem na nejdůležitější závody MORAVIAMAN a IRONMAN ZURICH připraven perfektně. 

MORAVIAMAN (3,8-180-42 km) bylo mistrovství ČR v dlouhém triatlonu. Už na startu mi bylo jasné, že to bude můj 

nejlepší dosavadní výkon, tak jsem to cítil od samého začátku. Vytvořil jsem si zde osobák 9h : 36min. Plavání 3,8 km         

za 1h : 02min, kolo 180 km za 5h : 08min a běh 42 km za 3h : 22 min. Celkově jsem se umístil na 22. místě                       

z 300 startujících. A to 6 týdnů před Curychem pro mě znamenalo, že můžu reálně pomýšlet, že by to tentokrát už snad 
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mohlo klapnout. Byl jsem přesvědčen, že bych mohl čas stlačit pod 9h : 30min. Jenže ono se to nikdy nevyvíjí úplně podle 

představ. Po týdenním plánovaném úplném odpočinku jsem zjistil, že nejsem schopen běžet více než 2 km, aniž by mě 

šíleně nebolel úpon levé kyčle. Takže jsem během těch zbývajících 5 týdnů místo trénování řešil, jak se dát rychle 

zdravotně do pořádku. Ještě týden před odjezdem jsem byl rozhodnut nejet. Nakonec jsem sice jel, ale věděl jsem,            

že bojovat o slot určitě nebudu. Že to bude boj s bolestí a vlastním já to nevzdat. Tento zdravotní problém se nakonec 

ukázal, že je o dost vážnější, než na první pohled vypadal. Zbavit se mi ho podařilo až po 2,5 měsících úplného klidu bez 

trénování. A to já před kvalifikací neměl. Pro mě ale nepřipadalo v úvahu, že svého posledního ironmana nedokončím.       

A to jsem i dodržel. IRONMAN ZURICH 2016 (3,8-180-42,2 km) jsem totálně protrpěl v těžkých bolestech za 11h : 04 min. 

Jak jsem skončil ve výsledkové listině do dnešního dne nevím, nezajímá mě to. Spokojen jsem jen s tím, že jsem dokončil 

svůj poslední ironman. Už jen proto, že jsem dal před odjezdem slib někomu pro mě moc důležitému, že to tam prostě 

dokončím. Třeba i za 17 h, což je časový limit pro oficiální dokončení. Ale tentokrát jsem nebyl úplně přesvědčen, že to 

dokážu. Ten problém byl natolik velký. Takové loučení s ironmanem jsem si sice nepředstavoval, ale tak to prostě je. 

Sportovní sem jsem si sice nesplnil, to mi ale nevadí. Tak to prostě mělo být. Toto mi přáno nebylo právě proto, že mě teď 

čeká něco mnohem důležitějšího a krásnějšího. Sportovat určitě nepřestanu, pořád nějak sportovat budu, dělám to celý 

svůj život, ale už nebudu trénovat a závodit na hraně svých schopnosti. Spíš budu své zkušenosti a znalosti předávat dál, 

pokud bude o ně zájem. Toto jsem už ostatně začal letos. Oslovil mě jeden dost ambiciózní člověk, jestli bych mu pomohl 

splnit si absolvovat a dokončit ve 40 letech prvního ironmana. Toto se povedlo a dnes už můj moc dobrý kamarád Ivo to 

pod mým 7mi měsíčním vedením dokázal za 11h : 20min. Jak už to tak ale bývá, kdo jednou okusí ironmana, okamžitě 

tomu propadá. I Ivo začal snít sen jménem IRONMAN HAWAII a já udělám maximum, abych mu v tom pomohl. Pokud to 

dokáže, tak mi tak částečně splní i můj sportovní sen, i když se tam už nikdy na start osobně nepostavím. Já se teď vydám 

jiným směrem po úplně jiné cestě a moc se na to těším. Moc rád a upřímně bych chtěl poděkovat všem, kteří mi nějak 

fandili a podporovali a věřili, že ta HAWAII klapne. Bohužel toto nevyšlo. Všechny je vyjmenovat by dalo na dlouhý 

seznam. O několika se ale zmínit musím! Pro mě tím nejdůležitějším a nejvěrnějším byla Obec Fryčovice s dnes už bývalým 

p. starostou ing. Jiřím Volným. Díky němu jsem mohl absolvovat všechny ty pokusy o kvalifikaci. Bylo jich celkem sedm. 

Dále klub KRUŠNOMAN TT Litvínov, pod jehož licenci jsem závodil. Hradil mi veškeré náklady na závodech v Česku               

a Slovensku (ubytování a startovné). A zapomenout nesmím na mé rodiče a syna Patrika, kteří byli mými nejvěrnějšími 

fanoušky. K nim pro letošek přibyl ještě někdo, kdo mi moc fandil a podporoval, to bylo pro mou psychiku nejdůležitější. 

Tak bych mohl jmenovat dál a dál. A na úplný závěr snad už jen dodám. Nelituji žádného rozhodnutí, které jsem 

v souvislosti s ironmanem udělal, i když mi to mnohokrát zkomplikovalo osobní život. Ironman mě toho strašně moc 

naučil a moc mi toho dal. Především nikdy nic předčasně nevzdávat, protože není nikdy nic nemožné! 

IRONMAN = ANYTHING IS POSSIBLE         Kamil Adamovský 
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                                     TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  

                                1. - 14. 1. 2017  

VŠE JE PŘIPRAVENO  

I přesto, že naplno probíhají vánoční přípravy, v charitách napříč Českou republikou 
se již chystá Tříkrálová sbírka 2017. Dobrovolníci a pracovníci charity pečetí                 
a rozvážejí pokladničky spolu s dalšími potřebnými materiály. Jako vždy tak budou 

mít koledníci zapečetěnou pokladničku s průkazkou a lidem budou rozdávat cukříky a kalendáříky.  

HLEDÁME KOLEDNÍKY  

V době od 1. do 14. ledna 2017 mohou koledníci zvonit u vašich 

dveří a přát to nejlepší v novém roce. Jako obvykle je vítána jakákoli 
pomocná ruka při této sbírce. Vítáni jsou zejména dobrovolníci, kteří 
pomohou rozšířit počet koledníků v obci Fryčovice, neboť zde stále nejsou 
obsazeny všechny „rajóny.“  
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.  

„Jediný způsob, jak začít, je začít.“  

Výtěžek z TS jde z části na celorepublikovou činnost Charity ČR. Většina peněz ale zůstává v regionu, kde se vybraly. Každá 
konkrétní charita využije peníze na sociální projekty, které předem schválí odborná komise.  
Charita Frýdek-Místek provozuje dvanáct středisek. Jejich provozování je rok od roku nákladnější, a proto je potřeba 
služby dofinancovávat z různých zdrojů. Jedním z nich je i Tříkrálová sbírka.  

ZÁMĚRY CHARITY F-M PRO VYUŽITÍ VÝTĚŽKU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY:  

- pořízení nového automobilu pro Charitní ošetřovatelskou službu  

- nákup softwaru a vybavení do kanceláře pro Charitní pečovatelskou službu  

- zakoupení nových pomůcek pro Půjčovnu pomůcek  

- pořízení nového šicího stroje pro Denní centrum Maják  

- zajištění kvalitního vzdělávání a nákup nového vybavení pro Klub Nezbeda, Centrum Pramínek a službu ZOOM  

- nákup nových počítačů a nábytek pro Poradenské centrum a Oázu pokoje  

- uhrazení kroužků dětem z Terénní služby Rebel   
 

KDE VE FRYČOVICÍCH MŮŽETE PŘISPĚT NA TS:  

- Kadeřnictví paní Laníková  

- Kostel Nanebevzetí Panny Marie  

- Firma Kozubek  

- Kasičky koledníků  

 

Vítáme každý nápad či možnost, kam bychom mohli pokladničku ještě umístit.  

Tříkrálová sbírka v naší obci se již dostatečně dostala do povědomí všech lidí. Ve Fryčovickém zpravodaji je pravidelně 
zmiňována již 11. rokem. Děkujeme Vám za vaši ochotu, dobrotu a věrnost, kterou Tříkrálové sbírce zachováváte. Díky ní 
můžeme poskytovat a rozvíjet služby potřebným lidem.  
Přeji Vám klidnou předvánoční dobu a Vánoce prožité s rodinou s dobrým a hřejivým pocitem.  
Ať v novém roce máte jen radosti, také úspěchy a žádné starosti. Prožívejte v něm jen příjemné chvíle a mějte kolem sebe 
lidi přátelské a milé.  

 

Anna Vyvialová , koordinátorka TS  

Kontakt: Vyvi.ana@seznam.cz  
Více informací o TS: www.fm.charita.cz, https://www.facebook.com/trikralovasbirka, 

https://www.facebook.com/charita.frydek mistek 

http://www.fm.charita.cz/
https://www.facebook.com/trikralovasbirka
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Místní organizace KDU-ČSL ve Fryčovicích děkuje voličům za hlasy pro kandidáty KDU-ČSL při říjnových 
volbách krajských zastupitelů. I vaší zásluhou bylo zvoleno 8 zastupitelů a s koalicí s ANO, KDU-ČSL          
a ODS se ujali řízením Moravskoslezského kraje. 
 
Požehnané svátky vánoční, pokoj lidem dobré vůle. Sláva na výsostech Bohu a do nového roku 2017 
vše nejlepší, hodně zdraví a Božího požehnání po celý rok přeje všem občanům obce Místní 
organizace KDU-ČSL Fryčovice. 
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Jak a proč odstraňovat jmelí…? 

Jmelí se v posledních 15 letech hojně rozšířilo  

na území Moravskoslezského kraje a způsobuje usychání a umírání 

tromů nacházejících se v zahradách, v parcích, podél komunikací,       

ale také na významných stromořadích, alejích, či památných stromech. 

Jmelí je stálezelený keřík dvoudomé rostliny, jehož větve tvoří husté 

polokulovité trsy dorůstající průměru až 100 cm (výjimečně 180 cm). 

Bílé plody, které jsou mírně toxické, rostou na samičích trsech. Samčí 

trsy jsou naopak charakteristické zlatavým zbarvením lístků. Jmelí je 

typickým poloparazitem, který svému hostiteli – dřevině – odebírá důležité minerální látky, ale je sám schopen 

fotosyntézy, a tudíž je jen částečně vázaný na svého hostitele. Jmelí nenapadá jen starší a staré stromy, ale také mladé 

sazenice v blízkosti napadených stromů. Paraziticky může žít 30 - 40 let, výjimečně až 70 let.     

Životní cyklus jmelí se dělí na dvě fáze – 1. fázi klíčení, kdy rostlina žije ze svých zásob a 2. fázi cizopasnou (parazitickou), 

kdy se vyvíjí trs jmelí, kdy využívá vody a živin hostitelské rostliny. 1. Fáze klíčení začíná přilepením semene ze zralého 

plodu na větvičku hostitelské dřeviny po přenosu ptáky i samovolným pádem bobulí. Lepkavost plodu způsobuje viscin, 

který je obsažen v dužnině. K přilepení semene na větvičku dřeviny dochází ke konci zimy, kdy bobule dozrávají (prosinec 

až leden). Substrát pro tuto první fázi růstu jmelí nemá žádný význam a jmelí vyklíčí na větvičkách stromů stejně jako    

např. na skle nebo na kameni. Prvním rokem na přelomu jara a léta vzniká přísavný terčík. Ze středu terčíku začne do kůry 

vyrůstat primární haustorium pevně přidržující mladou rostlinku v kůře hostitele. Druhým rokem z tohoto prvotního 

kořínku vyroste jeden nebo více zelených, korových provazců (kořenů), jež se pod kůrou rozrůstají do všech stran. Z nich 

pak druhotné haustoria pronikají lýkem a kambiem až na dřevo. Přímo do dřeva nepronikají, jsou však dřevem hostitelské 

dřeviny obrůstány při tloustnutí větví. Jmelí pomocí svých haustorií ze dřeva odčerpává vodu a živiny pro vytváření 

organických látek fotosyntetickou asimilací. Třetím rokem primární listy jmelí opadnou. Vyrůstají větvičky a v letním 

období vyrostou i listy druhé generace. Ve čtvrtém vegetačním roce v letním období opadají listy druhé generace                

a vyvinou se listy třetí generace a s nimi se vytvoří základy květů. V pátém vegetačním roce již může jmelí od ledna 

(nejčastěji však od počátku března) do dubna rozkvést a v létě opět vymění listy. Po pátém roce může jmelí kvést 

každoročně. 

Nejčastější způsobem přenosu semen je z pozřených plodů. Semena jmelí po průchodu zažívacím traktem ptáků mají 

lepší klíčivost. Pozřené plody jmelí procházejí zažívacím traktem ptáků velmi rychle (15 až 20 minut), přenos semen          

na větší vzdálenosti je tímto způsobem prakticky vyloučen. Dalším způsobem šíření semen jmelí je na zobácích, případně 

na jiných částech těl ptáků. Ptáci mají ve zvyku si zobáky čistit jeho otíráním o větve stromů. Tímto způsobem může dojít    

k přenosu i na značné vzdálenosti. 

 

Jmelí se nachází na listnatých i jehličnatých dřevinách, mezi dřeviny silně napadené jmelím patří: lípy (Tilia sp.), topol 

kanadský (Populus x canadensis Moench), topol bílý (Populus alba) vrby (Salix sp.), javory (Acer sp.), jabloně (Malus sp.), 

jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), arónie (Aronia melanocarpa), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), hlohy (Crataegus sp.), 

ořešák černý (Juglans nigra), jedle bělokorá (Abies alba), borovice lesní (Pinus sylvestris). Do skupiny dřevin (prozatím) 

vůči jmelí imunní patří buk lesní (Fagus sylvatica), topol černý pyramidální (Populus nigra „Italica“), modřín opadavý 

(Larix decidua) a některé exotické dřeviny. 

Důsledkem výskytu jmelí dochází k oslabování vitality dřevin z důvodu nadměrného odnímání vody a živin, následnému 

ulamování větví v místě trsu jmelí, zasychání vrcholů stromů i jinak oslabených větví a postupnému odumírání napadené 

dřeviny. 

Z důvodu zvyšující se intenzity plošného napadení dřevin jmelím se obracíme na vlastníky, kteří na svých pozemcích 

evidují výskyt jmelí, aby se z důvodu zmírnění jeho šíření pokusili eliminovat jeho výskyt. 
Doporučený postup eliminace jmelí:  

 Provádět kontrolu dřevin zaměřenou na výskyt jmelí a jeho včasnou likvidací zabránit dalšímu šíření,  

 odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy jmelí (vylamováním se nezabrání jeho dalšímu šíření), 

 podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením draslíkem, 

 v případech napadení více než 50 % objemu koruny přistoupit ke kácení dřevin, pokud nejde o významné stromy 

(aleje, solitéry v parku, památné stromy) tyto přednostně ošetřovat. 
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Při odborných ořezech nebo při kácení se postupuje v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů. 

V případě dotazů či žádostí o konzultace ve vazbě na případná ošetření či kácení a zákonných postupů můžete 

kontaktovat příslušné obecní úřady (popř. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

28. října 117, 702 18 Ostrava – Ing. Lenka Peichlová, 795 622 385). 

 
Zdroj: Ing. Eva Mračanská, AOPK ČR: Rozšiřování jmelí na území Moravskoslezského kraje 2012, Aktuální informace  

k problematice jmelí 2016 (foto AOPK ČR), internet. 

                Ing. Lenka Peichlová 

       
          

 

 

 

Kůň cinknul zlatou podkovou a Martin shodil sníh. 

A máma ráno pohladí zas mlýnek vánoční. 

Se svíčkou táta prohlíží, zda víno už jiskru má. 

Mráz kreslí dětem do oken obrázky s vločkama. 

 

A rolničky si zpívají, že chybí jen pár dní, 

a k zápraží se slétají k nám ptáci vánoční. 

A táta víno propírá a voní celý dům. 

A děti běží po špičkách hrát si k sousedům. 

 

A štědrý večer zapřahá dárky na saních 

A plnou mísu cukroví a písně vánoční. 

Pak táta na stůl postaví sváteční vína džbán 

a děti stojí ve dveřích a pusu dokořán. 

 

Pohodové Vánoce v kouzelné atmosféře, kterou svátky mají, a klidný vstup             

do nového roku a v něm hodně zdraví, štěstí a spokojenosti  

přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Fryčovice 
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Fryčovický zpravodaj č.4/2016 
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.1/2017 bude 13.března 2017! 

mailto:podatelna@frycovice.cz

