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Vážení spoluobčané, 

právě jsme vstoupili do prvních podzimních dnů. Měsíc září je rovněž významný pro naše žáky a rodiče, kdy začíná nový 

školní rok. Všem žákům přejeme úspěšný rok, ale vždy se snažíme dát větší důraz právě prvňáčkům, aby se jim ve škole 

líbilo, chodili do školy rádi a mohli tak v průběhu základní školy získávat znalosti a zkušenosti pro svůj další život. Rovněž pak 

přejeme žákům deváté třídy úspěšné ukončení školní docházky a rovněž tak uplatnění ve vysněných oborech a samozřejmě 

přijetí na střední školy. 

Stále budeme opakovat výzvu k našim občanům, aby se postupně napojili na místní kanalizaci. Je zapotřebí ji 

odzkoušet v plném provozu a to můžeme provést jen za předpokladu úplného zatížení a rovněž nám skončí povolení 

k vypouštění odpadních vod do řeky Ondřejnice. 

V současné době je naší stálou prioritou dům pro seniory. Právě probíhá závěrečná fáze a ukončení diskusí ke studii, 

kterou pro nás zpracovává Ing. Arch. Jiří Klimek. O této akci Vás budeme průběžně informovat. 

Letos plánujeme ještě zrealizovat instalaci kamerového systému mateřské školky, základní školy a obecního úřadu.             

Do prostoru mateřské školky jsme tuto zakázku ještě rozšířili o biometrický přístupový systém, který zabezpečí vstup jen 

rodičům a vyjmenovaným oprávněným osobám na základě otisku prstu. Ostatní osoby budou mít vstup do objektu přes 

elektromechanického vrátného. 

Nyní probíhá na našem místním hřbitově výstavba kolumbária a rozšíření hrobových míst. V soutěži byla 

nejúspěšnější firma VALA realizace staveb s.r.o. Tato investice bude dokončena a předána do konce října 2016. 

Rovněž jsme ukončili vyjednávání okolo dopravního značení v obci. Podařilo se nám částečně snížit předepsané rychlosti 

pohybu motorových vozidel, ale nejsme spokojeni zcela. Nepodařilo se nám vyjednat omezení na celé území, především    

na krajské komunikaci, kde jsme požadovali značku obce na hranici příjezdu do Fryčovic ze všech tří stran. Taky jsme se 

rozhodli opravit kapličky na Ptáčníku a u Chamrádů. Výzva k dotačnímu titulu bude snad až v březnu 2017. Je nutné tyto 

objekty udržovat pro naše další generace. 

A ještě jedna výzva. V roce 2017 to bude již 750 let od první zmínky z historie vzniku obce Fryčovice. Asi se nám 

nepodaří popsat celý průběh od roku 1267, ale prosíme všechny občany, kteří by mohli přispět ať už fotografiemi, různým 

dochovaným materiálem, nebo nás i nasměrovat na místa, kde tyto údaje lze získat. Budeme Vám vděčni za každý podnět. 

Naše obec si zaslouží, aby byl tento průběh historie zapsán a zdokumentován. V příštím roce pak proběhnou oslavy tohoto 

výročí, které se již začínají připravovat. S tím taky úzce souvisí Vaše pomoc při zkrášlování naší obce. Zde chceme poděkovat 

všem občanům, kteří si vzali navíc i kousek veřejného prostoru před svým domem a starají se o něj. Jen tak bude stále v naší 

obci platit, kde stojí za to žít. 

Leo Volný, starosta    
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Ze základní školy …  

Základní školu ve Fryčovicích navštěvuje ve školním roce 2016/2017 199 žáků. Do školních lavic zasedlo 1. září 

poprvé 21 prvňáčků. Ti hned druhý týden školního roku společně se svými staršími spolužáky z druhého a třetího ročníku 

vyrazili na adaptační pobyt na Bílou. Pirátské putování pod heslem Spolu to dokážeme se vydařilo, přálo jim i počasí, a tak 

se po třech dnech spokojeni a příjemně unaveni vraceli domů.  Na adaptační pobyt na Palkovické hůrky se „po svých“ 

společně se svým novým třídním učitelem vydali i šesťáci. I jim se akce povedla. 

Součástí školního vzdělávacího programu jsou projektové dny. První z nich – Den Jazyků – již máme za sebou. 

Tentokrát byl zaměřen na tradiční svátky vybraných zemí. Děti „navštívily“ Německo, Rusko, Izrael, Anglii a Švédsko. 

Dověděly se mnoho zajímavostí, vyzkoušely různé formy práce, spolupracovaly se spolužáky z jiných ročníků. 

Předposlední akcí měsíce září bylo uskutečnění jedné z plánovaných exkurzí (cílem těchto „výletů“ je navštívit 

zajímavá místa nejbližšího okolí). Žáci osmého a devátého ročníku navštívili hrad Bouzov, Javoříčské jeskyně a závěrem 

zavítali do Muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích. I jim přálo počasí a návrat proběhl v pohodové atmosféře. 

Poslední akcí bylo pouštění draků. Ačkoliv to na počátku vypadalo, že draci nevzlétnou, vítr se nakonec umoudřil      

a draci se mohli vesele prohánět v oblacích. 

Září uběhlo jako voda a my před sebou máme dalších devět měsíců školního roku. Věřím, že na konci června 

budeme hodnotit školní rok jako úspěšný, plánované akce se vydaří a budeme moci především chválit. 

            Mgr. Alexandra Filarová 
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Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice, konaného dne 29.června 2016 
 
Zastupitelstvo obce Fryčovice 
12/114 Schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 29.06.2016  
12/115 Určuje ověřovateli zápisu z 12. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29.06.2016 - p. Zbyňka Tučného, Ing. Jiřinu Gřesovou                              
a zapisovatelem Bc. Kateřinu Matuškovou 
12/116 Volí návrhovou komisi ve složení: p. Zdeněk Ranocha, Ing. Jiří Lanča, Ing. Zbyněk Adamovský, Ph.D.  
12/117 Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce 
12/118 Schvaluje závěrečný účet obce Fryčovice za rok 2015, jehož součástí je zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2015 a vyjadřuje souhlas 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad 
12/119 Schvaluje na základě předložených podkladů dle § 5 vyhlášky č.220/2013 Sb. účetní závěrku Obce Fryčovice sestavenou k rozvahovému dni 
31.12.2015 
12/120 Pověřuje starostu Obce Fryčovice k podpisu Protokolu o schvalování účetní závěrky obce Fryčovice za rok 2015 dle přílohy č. 1 k usnesení  
12/121 Bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2015 
12/122 Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice o provedených kontrolách hospodaření s majetkem svazku 
obcí a jeho finančními prostředky ze dne 27.4.2016 
12/123 Rozhodlo:  
1. o přijetí daru, a to pozemku parc.čís.571/f orná půda, nově odměřen  dle geometrického plánu č.1492-28/2015, který vznikl oddělením od pozemku 
parc.č.571 v k.ú. Fryčovice, v podílovém vlastnictví  Jana Gerži, bytemFryčovice, a Magdaleny Geržové, bytem Fryčovice (každý k podílu o velikosti ½      
na nemovitosti), do vlastnictví Obce Fryčovice, IČ 00296635, se sídlem Fryčovice 83; 
2. o směně pozemku parc.č.568/d ostatní plocha, nově odměřen dle geometrického plánu č.1492-28/2015, který vznikl oddělením od pozemku 
parc.č.568 v k.ú. Fryčovice a pozemku parc.č.568/e ostatní plocha, nově odměřen dle geometrického plánu č.1492-28/2015, který vznikl oddělením       
od pozemku parc.č.568 v k.ú. Fryčovice oba ve vlastnictví manželů Josefa a  Marie Pokludových, oba bytem Fryčovice, za pozemek  parc.č.559/3/b 
ostatní plocha, nově odměřen dle geometrického plánu č.1492-28/2015, který vznikl oddělením od pozemku parc.č.559/3 v k.ú. Fryčovice ve vlastnictví 
obce Fryčovice. Cena směňovaných pozemků na obou stranách je stejná. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zajistit vypracování darovací a směnné 
smlouvy a tuto smlouvu jménem obce uzavřít. 
12/124 Rozhodlo o prodeji pozemku parc.čís.1231/2, zahrada, k.ú. Fryčovice, z vlastnictví Obce Fryčovice, IČ 00296635, se sídlem Fryčovice 83,              
do vlastnictví paní Pavly Hajné, bytem Fryčovice, za cenu ve výši 45.870,- Kč dle znaleckého posudku č. 8212/2016 ze dne 22.06.2016, přičemž tato výše 
kupní ceny je platná po dobu 1 roku od schválení zastupitelstvem obce. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak 
bude cena zvýšena o příslušnou sazbu daně. Podmínkou prodeje je závazek kupující zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí a nahradit obci náklady 
spojené s prodejem, zejména náklady na zpracování znaleckého posudku, náklady na vyhotovení kupní smlouvy a náklady spojené se správním řízením 
o vkladu vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zajistit vypracování kupní smlouvy a tuto 
smlouvu jménem obce uzavřít. 
12/125 Rozhodlo o prodeji pozemku parc.čís.1092/2, orná půda, k.ú. Fryčovice, a pozemku parc.čís.1127/4, ostatní plocha,  nově odměřeného 
geometrickým plánem.č.1310-72/2014, z vlastnictví Obce Fryčovice, IČ 00296635, se sídlem Fryčovice 83, do vlastnictví pana Davida Šuberta, bytem 
Fryčovice, za cenu ve výši 14.970,- Kč dle znaleckého posudku č.8213/2016 ze dne 22.06.2016, přičemž tato výše kupní ceny je platná po dobu 1 roku     
od schválení zastupitelstvem obce. Pokud tento převod bude ke dni uskutečnění plnění zdanitelným plněním, pak bude cena zvýšena o příslušnou sazbu 
daně. Podmínkou prodeje je závazek kupujícího zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí a nahradit obci náklady spojené s prodejem, zejména náklady 
spojené se správním řízením o souhlasu s dělením pozemků, náklady na zpracování znaleckého posudku, náklady na vyhotovení kupní smlouvy                 
a náklady spojené se správním řízením o vkladu vlastnického práva k pozemkům do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zajistit 
vypracování kupní smlouvy a tuto smlouvu jménem obce uzavřít. 
12/126 Rozhodlo o poskytnutí daru obdarovanému Podané ruce – osobní asistence, Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek  ve výši 30.000,- Kč a zároveň 
schvaluje darovací smlouvu  
 

Všechna usnesení z tohoto jednání byla platně přijata. 
 

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice, konaného dne 21.září 2016 
 
Zastupitelstvo obce Fryčovice 
13/127 Schvaluje program jednání 13. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 21.09.2016  
13/128 Určuje ověřovateli zápisu z 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21.09.2016 – Ing. Zbyňka Adamovského, Ph.D. a p. Zbyňka Tučného                         
a zapisovatelem Bc. Kateřinu Matuškovou 
13/129 Volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Vratislav Konečný, Ing. Jiří Lanča a Ing. Jiří Volný  
13/130 Bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce 
13/131 Schvaluje zveřejnění záměru darovat pozemek parc.č.2203, vodní plocha, k.ú. Fryčovice, parc.č.2187, vodní plocha, k.ú. Fryčovice 
13/132 Schvaluje zveřejnění záměru darovat pozemek parc.č.1836, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaný na LV 510, obec Hukvaldy, katastrální 
území Rychaltice 
13/133 Rozhodlo darovat pozemek parc.č.1835, ostatní plocha, ostatní komunikace, obec Hukvaldy, katastrální území Rychaltice, dříve parc.č.2416/18, 
ostatní plocha, ostatní kominikace, obec Fryčovice, k.ú. Fryčovice do vlastnictví obce Hukvaldy. Darování je podmíněno převzetín všech závazků 
vyplývajících ze smlouvy o bezúplatném převodu č. EK 273/514/2013 Kra ze dne 2.dubna 2015, sjednané s ŘSD ČR. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi 
obce zajistit vypracování darovací smlouvy a tuto smlouvu jménem obce uzavřít. 
13/134 Bere na vědomí informaci Mgr. Kubaly, advokáta o dosavadním průběhu řešení věci Vodní nádrže I a II na Krnalovickém potoce, včetně 
informace o jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, územním pracovištěm Ostrava 
13/135 Pověřuje Mgr. Kubalu, advokáta, dalším jednáním ve věci Vodní nádrže I a II na Krnalovickém potoce tak, aby bylo postaveno najisto, kdo je 
jejich vlastníkem a zodpovídá za jejich provoz a dále poskytováním součinnosti České republice, Ministerstvu financí, Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, ve věci majetkoprávního šetření ohledně Vodních nádrží I a II na Krnalovickém potoce a ukládá mu, aby zastupitelstvu obce 
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Fryčovice předkládal na každé jednání zprávu o aktuálním stavu věci. V případě, že jakjo vlstník nebude určena Česká republika, podá obec Fryčovice 
žalobu na určení vlastnického práva k Vodním nádržím I a II na Krnalovickém potoce. 
13/136 Bere na vědomí souhlasné prohlášení o vzniku vlastnického práva k Vodním nádržím I a II na Krnalovickém potoce. 
 
Všechna usnesení z tohoto jednání byla platně přijata. 
 

 
 
 

 
Poděkování 
16. srpna 2016 oficiálně ukončila své dlouholeté působení ve vedoucí funkci předsedkyně 

Klubu seniorů ve Fryčovicích paní Danuše Měkýšová. 

 Své funkci, která se léty stala koníčkem, věnovala moudrost, čas, energii i aktivní 

léta. 

Od zrodu klubu, po dobu 22 let, ve své vedoucí pozici ztělesňovala hybnou energii, 

prosazovala programové nápady, svému klubu vtiskla styl. Klubovou laťku posadila vysoko    

a svým přispěním zařadila fryčovický klub k chvalně prosperujícím a nejaktivnějším v okolí. 

 Členové klubu seniorů ve Fryčovicích, především členové výboru, děkují odstupující 

předsedkyni za iniciativní a dlouholetou záslužnou práci, ve které budou s novým předsedou 

Zdeňkem Míčkem pokračovat, aby zůstala činorodá úroveň zachována. 

 Paní Daně Měkýšové přejeme další šťastná léta, toleranci dnů, spokojenost, pokračující životní nadhled a hlavně 

přemíru zdraví. 

          Členové výboru Klubu seniorů ve Fryčovicích 

 

Plán činnosti KS ve Fryčovicích   září – prosinec 2016 

datum Akce 

7.září Informace o zásadních změnách ve vedení KS a pokyny k programu a plánu činnosti 

8.září Cyklovyjížďka – odlehčená trasa dle nálady účastníků, sraz cyklistů v 11 hodin u KS 

14.září Exkurze do firmy BORCAD, sraz u hlavní budovy, začátek v 15 hodin, p.Burgar 

21.září Přátelské setkání v klubu 

22.září Cyklovyjížďka prvním podzimním dnem, sraz v 11 hodin  u KS 

27.září Přivítání podzimu na chatě p. Karla Kubláka, začátek ve 14 hodin (pozor – úterý!) 

5.října Přátelské setkání v klubu 

6.října Cyklovyjížďka  trasa za malebností podzimní přírody, sraz v 11 hodin u KS 

12.října Informace o zájezdu do Polska, výběr cestovného od 15 hodin v KS – M.Sochová, S.Horvath 

19.října Aromoterapie – přednáší Mgr. Dana Jalůvková, KS v 15,30 hodin 

20.října (POZOR ČTVRTEK!) Zájezd do Polska, odjezd od sokolovny v 7 hodin 

26.října Přátelské setkání v klubu 

2.listopadu Setkání s klubovými přáteli – zasedneme k jednomu stolu 

9.listopadu Klábosení u punče (svařáku) od 15 hodin v KS 

16.listipadu Setkání s přáteli v klubu 

23.listopadu Paměť nejcennějším statkem v životě – přednáší Mgr. Jana Polášková, KS v 15,30 hodin 

30.listopadu Zdravotní gely – dopad na zdraví, prezentace, doporučení a prodej – paní Renáta Žáková 

7.prosince Společenské hry a lehké sportovní zápolení v hodu šipek – Jiří Opluštil 

14.prosince Předvánoční setkání u stromečku a hosty, vycházka na Sovinec, sraz v 13.30 hodin u KS 

21.prosince Setkání s přáteli a vánočními předsevzetími v KS od 15 hodin 

28.prosince Loučení s rokem 2016 od 15 hodin v KS 
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Mladí hasiči nezahálejí ani o prázdninách 

Konec školního roku byl pro naše mladé hasiče jako každý rok ve znamení kolotoče každo-víkendových soutěží v požárním 
útoku v rámci Moravskoslezské ligy mladých hasičů, do které jsme letos zapojili naše družstvo mladších žáků. Naši starší se 
také účastnili téměř všech kol, ovšem mimo bodování ligy. 
Červenec a začátek srpna byly vítanou pauzou i v pravidelných trénincích. Po tak náročném jaru nebylo divu. 
 
Víkendové soustředění 
 
Po pouti jsme opět začali trénovat a poslední víkend před koncem prázdnin jsme společně s mladými hasiči z Komorní 
Lhotky uspořádali víkendové soustředění. Vše začalo v sobotu 27.8.2016. 
 

Kolem deváté dojeli naši kamarádi z Komorní Lhotky, vyložili si věci u nás ve zbrojnici a hned jsme všichni jeli do Ostravy na 
stanici HZS na exkurzi podívat se, jak to vypadá u profesionálních hasičů. Všem se stanice moc líbila, hlavně zásahová 
vozidla. Ale hlad už nás pak táhl do naší zbrojnice na oběd. Trošku trvalo, než se uvařil tak ohromný hrnec špaget, ale sbírka 
deskových her, které ve zbrojnici máme, mile vyplnila čekání na jídlo. Přeci jen, akce se zúčastnilo na 30 dětí od 6 do 14 let     
a další více než desítka vedoucích, instruktorů a rodičů. 
 
Po jídle jsme vyrazili na hřiště TJ Sokol Fryčovice. Počasí nám přálo, a tak jsme až     
do večera nacvičovali disciplíny podle nových pravidel a zkoušeli si překovávat 
překážky. Cvičili jsme štafetu dvojic, útok CTIF, běhy a překážky ze štafetových 
disciplín. A zbyl čas i na fotbálek. 
 
Se setměním jsme vyrazili zpět do zbrojnice na večeři. Ta už na nás čekala                   
a před námi byl společný večer a pak nocleh ve spacáku na podlaze klubovny. Večer 
se děti opět vrhly nadšeně do deskových her a nově vzniklá přátelství                         
se prohlubovala společnými hrami. Rychle se přiblížil čas večerky, a tak se všichni 
uvelebili ve svých spacácích a po chvíli štěbetání ve tmě usnuli. 
 
Ráno v sedm budíček vytáhl i ty poslední, kteří ještě nebyli vzhůru, a po rozcvičce, 
úklidu a snídani jsme vyrazili opět na hřiště trénovat. Tentokrát na nás čekala 
podzimní disciplína - závod požárnické všestrannosti, který jsme si po krátkém 
nácviku zkusili naostro. Nakonec přišel čas i na požární útok s vodou. Nálada byla 
výborná, počasí úžasné, čas byl ale neúprosný.  Po obědě ve zbrojnici už následoval 
jen úklid, loučení a cesta domů. 
 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě a zdárném 
průběhu víkendovky podíleli. 
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Moravskoslezská liga mladých hasičů 
 
Se začátkem září se rozběhla poslední kola soutěží zařazených do MSL-MH. Celkem jsme letos absolvovali 15 kol, tedy          
12 soutěží od konce dubna do června a 3 soutěže v první půlce září. Náš nejlepší čas jsme letos dosáhli na domácí soutěži 
19,45 s a nejrychlejší sestřik sezóny je z Bruzovic 16,99 s. 
 
Máme miníky! 
 
Ale ještě něco jsme před prázdninami stihli. Podařilo se rozjet 
družstvo mini žáků, tedy dětí předškolního věku. Sice někteří 
miníci mají ještě plínku na dupce, ale už mají přilbu na hlavě. Po 
prázdninové přestávce se sešli opět v plném počtu a dokonce 
absolvovali svoji první soutěž v požárním útoku. Ze sousedního 
Brušperku si přivezli pohár za krásné druhé místo ve své 
kategorii. 
 
 
 
 
 
Kolektiv vedoucích 
 

 
 

Informace pro Občany 
 
V roce 2017 oslaví obec Fryčovice 750 let od svého založení.  Obec Fryčovice připravuje k tomuto pro obec významnému 
výročí publikaci, která popisuje dějiny a vývoj obce Fryčovice od svého založení až do současnosti. Pro vyzdvižení významu 
tohoto výročí se obec Fryčovice obrací na všechny občany, kteří vlastní pohlednice, fotografie, mapy nebo další zajímavé 
dokumenty z míst obci v průběhu času s prosbou o jejich zapůjčení.  Tyto dokumenty by určitě ozdobily nebo vyzdvihly 
význam připravované publikace. Pokud se rozhodnete o zapůjčení těchto dokumentů, kontaktujte přímo Ing. Vratislava 
Konečného, který zpracovává písemnou část připravované dokumentace. Dokumentaci můžete buď zapůjčit přímo 
v originální podobě (vše čestně vrátíme v původním stavu) nebo v elektronické podobě ve formě souborů (např. jpg nebo 
pdf). 
 
Současně s přípravami oslav 750 let od založení obce Fryčovice se připravuje nová verze mapy obce. Obec Fryčovice se 
obrací na všechny spolky, organizace, firmy, které působí v obci, pokud mají zájem o svou prezentaci v nové mapě obce 
(umístění loga, vizitek, zvýraznění na mapě apod.), aby se s důvěrou obraceli na Ing. Vratislava Konečného, který je pověřen 
zpracováním základních informací o mapě (nákres mapy, popisná čísla apod.). 
 

Kontakt: Ing. Vratislav Konečný, Fryčovice 529, tel.č. 603 99 66 44, email: vrata.konecny@seznam.cz 
 

 

 
Obec Fryčovice pořádá v neděli 23.10.2016 v 17 hod. koncert varhanní a duchovní hudby  k výročí 70 let postavení místních 
varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Fryčovicích. 
Učinkují - Hana Jamrozová , Veronika Bílková, Petra Nedorostová - Rybníkářová, Blanka Hrubá, Jiří Gřes zpěv, Markéta 
Pituchová flétna, Marek Kozák, Petr Strakoš varhany a další. Uvádí Blanka Hrubá. 
  
 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu proběhne v neděli 27.listopadu 2016 od 16 hodin v centru obce. Další informace       
o akci Vám budou sděleny formou plakátů na vývěskách v obci. 
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  FRY Relax Centrum Fryčovice 

 

Opět otevřeno -  22. 8. 2016 jsme opět zahájili provoz FRY Relax Centra. 
 
Všechny oblíbené aktivity jsou tady. 

Seznam aktivit probíhajících ve FRY  Relax Centru 
 
 Od 6. 9. 2016 probíhá opět Plavání s mrňaty 
    pod vedením  pí Ester Olmové 
   (objednávky a informace na telefonu 604 672 514). 
 Od 12. 9. 2016 „ Plavání s žabičkou“ pod vedením Mgr. Pustkové Dagmar 
   (objednávky a informace na telefonu 776 022722) 
    
 Od 20. 9. 2016 každé úterý bude od 19.00 hod. vodní aerobic 
   pod vedením Gabriely Kleinové 
   Objednávky na tel.: 558 668 058 
 
 Od 5. 9. 2016 každé pondělí a pátek od 17.00 hod.- masáže pí Boženy Dlouhé 
   Objednávky na tel.: 558 668 058 
 
 Od 5. 9. 2016 v pondělí a ve středu  19.00 hod. - 20.30 hod. je možné si  zacvičit 
    BODY STYLING s Janou Nováčkovou 
   Objednávky na tel.: 558 668 058  
 
 Od 1. 9. 2016 každý čtvrtek od 18.00 hod. power joga s Jarkou 
   Objednávky na tel.: 558 668 058  
 
 Od 5. 9. 2016 poskytuje ve FRY Relax Centru  své služby Ing Lucie Tesařová 
   Kosmetické  kolagenové centrum ( tel.:558 668 058, 773 079 773) 
    
Otvírací doba se může opět měnit v závislosti na plavání školních dětí a aktuální provozní  dobu najdete na našich 
webových stránkách (www.fryrelaxcentrum.cz) nebo vyvěšenou v prostorách FRY Relax Centra. 
  
Ve vlastním zájmu se objednejte předem.      
  
Stále přijímáme poukazy 
  Compliments SPORT a KULTURA 
  Compliments MULTI 
  od firmy ACCOR Services 
 
  RelaxPass a FlexiPass 
  od firmy SodexhoPASS 
   
  UNIŠEK, UNIŠEK+ 
  od firmy Le Chègue Déjeuner s.r.o. 
  
V recepci se rovněž můžete informovat na slevové poukazy FRY Relax Centra. 
Těšíme se na Vaši návštěvu!!! 

Zastavte čas a navštivte nás ve FRYČOVICÍCH!!!! 
 
          Hlavatá Pavlína, správce 
 

http://www.fryrelaxcentrum.cz/
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Český zahrádkářský svaz, základní organizace Fryčovice 
 
Zůstaňme, tak jako v minulém čísle zpravodaje, u pranostik. Na říjen a listopad mne zaujaly tyto: 
Studený říjen – zelený leden 
Teplý říjen – studený únor 
Říjen hodně větrů, deště mívá, někdy přece vesele se dívá 
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok na to bývá 
Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá nebo 
Jaké počasí na svatého Bohumíra, takové i březen mívá a ještě jedna na prosinec 
Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.  
 
 Počasí nás ale v letních měsících moc nepotěšilo sucho 
nebo vlhko. Kdo nestříkal chemii, nebyla úroda, zejména rajčat 
a jablka jsou také vhodné jen na odvoz do pálenice. Apelujeme 
na používání šetrných prostředků. Naši proškolení experti vám 
rádi poradí. Využijte a přijďte navštívit naši tradiční výstavu 
ovoce, zeleniny a květin, která bude 28.10 až 31.10.2016             
v budově fary. Potěší vás i výtvarné práce dětí ZŠ a MŠ 
Fryčovice nebo expozice včelařů. Kdo ještě nebyl v muzeu 
včelařství v Chlebovicích, vřele doporučujeme. 
 
 Polytechnické práce dětí MŠ – oddělení Delfínci, které 
byly oceněny 1. místem  v soutěži na celorepublikové úrovni, 
jsme rovněž ocenili, byť drobnými, dárky předanými předsedou 
př. Vladimírem Bujnoškem.  
 
 Je škoda, že pro práci s budoucími zahrádkáři se zatím nenašla širší podpora u veřejných institucí nebo sponzorů. 
Věříme, že se nám podaří vytvořit prostředí pro vedení kroužků mladých botaniků. S tím nesouvisí nejen finanční 
prostředky, ale i nadšenci pro tyto aktivity, které se snažíme najít. Prvním pokusem před páru lety bylo roubování jabloní s 
mladými skauty. Jabloně si rostou, ale vzájemná setkání se budeme pokoušet obnovit. Naším cílem je zvýšit 
komunikativnost s volenými zástupci obce a prosadit do rozpočtu pravidelnou každoroční rozpočtovou položku a nechodit 
jen s nataženou rukou. 
  
 Jistě každý zaregistroval, že moštárna ČZS ZO Fryčovice je v plném proudu. Informace o provozu, se zatím                 
na internetové stránky obce nepodařilo správcem stránek umístit. Nicméně na stránkách ČZS nebo na informační tabuli       
u křižovatky k moštárně lze podmínky provozu zjistit. Každý občan nejen z Fryčovic bude obsloužen. V případě zájmu             
o zpracování většího množství ovoce lze se správcem moštárny př. Jiřím Bujnochem (t.č.723343142) domluvit i termín 
mimo pravidelné sobotní moštování. 
 
 O Seibertově cestě a řadě slivoní, vysazené zahrádkáři a v péči zahrádkářů na obecním pozemku, s oprávněním 
sběru ovoce členy ZO Fryčovice, jsme psali již ve zpravodaji 01/2016. Psali jsme o aktivních sběračích ne vlastní úrody, nebo 
lépe řečeno o polním pychu. To se opakuje i v letošním roce. Chceme, aby se do povědomí občanů dostalo znění 
občanského zákoníku, že je třeba ovoce sbírat pouze ze svých pozemků, ne sousedových. Proto budeme muset na stromy 
umístit příslušné informační tabule. 
 
 Aktivity zahrádkářů  v souvislosti s družebními styky jsou v rámci SMOPO (sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice)    
v letošním roce směřovány na 2.10.2016 
k obci Raková na Slovensku. Chceme se zúčastnit i výstavy zahrádkářů ve Staříči a v družebních Stráňavách ve dnech             
7. až 10.října 2016. Dne 22.10.2016 plánujeme zájezd na podzimní Flóru Olomouc. Zájem je velký, autobus určitě naplníme.  
 
 Úspěšnost roku neoficiálně vyhodnotíme na tradičním závěrečném zahrádkářském večírku 3. prosince 2016 v sále 
obecního domu, na který jsou zváni i naši přátelé a příznivci. 
 

Zpracoval Ing. Jaromír Ferdian 
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Fryčovický zpravodaj č.3/2016 

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.4/2016  bude 28.listopadu 2016! 

mailto:podatelna@frycovice.cz

