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Vážení spoluobčané, 

nacházíme se v období konce roku 2018, který byl pro nás všechny významný především výročím vzniku naší republiky – 

tehdejšího Československa. Oslavili jsme prvních sto let naší samostatnosti a taky si mohli přiblížit všechny významné 

události, které jsme my i naši předkové prožili. 

První adventní neděli jsme na návsi rozsvítili vánoční strom, který nám věnovali manželé Kučerovi.    Za tento krásný dar 

jim moc děkujeme, stal se ozdobou naší návsi a bude nám každý den svítit a připomínat nadcházející období vánočních 

svátků až do Tří králů. 

Uplynulý rok byl rovněž rokem komunálních voleb. Chci zde moc poděkovat všem členům obecního zastupitelstva, členům 

rady obce, všem členům výborů a komisí za obětavou práci pro naši obec a naše občany za funkční období 2014 -2018.             

Na druhé straně pak všem nově zvoleným orgánům, výborům a komisím přeji, aby se jim práce ve prospěch naší obce                  

a jejich občanů dařila, aby nacházeli společná řešení a pracovali pro další rozvoj naší krásné obce Fryčovice. 

Děkuji Vám všem, kteří jste přišli k volbám, děkuji Vám i zastupitelstvu za projev důvěry a těším se na dobrou spolupráci 

ve prospěch naší obce. 

Milí přátelé – spoluobčané, přeji Vám krásné a pohodové období vánočních svátků, dny plné radosti a vzájemného 

porozumění.  Za všechny zaměstnance Vám přeji do nového roku 2019 především pevné zdraví, osobní úspěchy a všechna 

splněná přání. Ať je pro Vás naše obec krásným, spokojeným a bezpečným domovem, obec – kde stojí za to žít. 

       

                      Leo Volný, starosta 

 

 

 

 

 

 

Změna úředních hodin obecního úřadu během vánočních svátků 

Oznamujeme občanům, že v pondělí 31. 12. 2018 bude obecní úřad uzavřen. 

č.4/2018 
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Informace pro občany 

Harmonogramy svozu odpadů  - obec Fryčovice v r. 2019 

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 (termíny svozů budou označeny v obecním kalendáři): 

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

– 1. Svoz 3. 1. 2019 

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

 – 1. Svoz 10. 1. 2019 
 

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 3. 1. 2019  
 

3. Sběr a svoz plastů z pytlů v r. 2019 – 1 x za 2 měsíce: 

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

2. 2. 2019, 6. 4. 2019, 1. 6. 2019, 3. 8. 2019, 5. 10. 2019, 7. 12. 2019 
 

4. Sběr a svoz nádob na separovaný sběr – papír, plasty, sklo v r. 2019: 

Svoz kontejnerů K 1100 l na plasty s kombinovaným svozem, a to s četností svozu 1 x za 14 dní v období od 1. 1. do 30. 4. 

2019 a v období od 1. 10. do 31. 12 2019 a svoz 1 x týdně v období od 1. 5. do 30. 9. 2019 tzn. 39 svozů za rok. 

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 13. 4. 2019 v době od 8:00 hod. do 12:30 hod. 

Podzimní svoz:   sobota 5. 10. 2019 v době od 8:00 hod. do 12:30 hod. 

 

 

 

První číslo fryčovického zpravodaje v roce 2019 bude vycházet v nové grafické úpravě v novém formátu (A5)                                

a celobarevně. 

Dochází také ke změně počtu vydání tohoto obecního tisku. Zpravodaj od roku 2019 bude vycházet nově v periodě                  

co 2 měsíce.  V současné době se utváří redakční rada, která bude vydávání zpravodaje řídit.  

 

 

Vážení  spoluobčané, 
děkujeme všem, kteří přišli k volbám, ať už byl jejich hlas jakýkoliv.  Tito občané svým 
hlasem dali jasně najevo, že jim dění v naší překrásné obci není lhostejné. Své voliče, ale i 
ty ostatní, se budeme v nadcházejících čtyřech letech snažit nezklamat a uděláme 
maximum pro další pozitivní rozvoj naší obce. 
Blíží se konec roku, vánoční svátky. 
Přejeme Vám všem, aby tyto svátky opravdu ve všech domácnostech byly svátky klidu, 
pohody a radosti. Aby se Vám podařilo načerpat spoustu energie a sil do dalšího roku 
2019, ve kterém Vám všem přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí a pohody, jak 
v soukromém, tak i v profesním životě. 

Sdružení NOF 
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Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne 31. října 2018 
 
Zastupitelstvo obce Fryčovice 
18/01/001 Bere na vědomí složení slibu členů Zastupitelstva obce Fryčovice 
18/01/002 Určuje ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 31.10.2018 
Ing. Richarda Kavku, Bc. Pavla Janšu a zapisovatelem Hanu Bílkovou 
18/01/003 Schvaluje program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 31.102018 
18/01/004 Určuje členy návrhové komise Mgr. Ing. Aleše Konečného, Ing. Dagmar Jiskrovou a Ing. Romana Pecku 
18/01/005 Určuje, že pro výkon funkce starosty obce a místostarosty obce bude člen zastupitelstva obce uvolněn 
18/01/006 Určuje způsob volby pro volbu starosty, místostarosty, tří členů rady obce, předsedy finančního a kontrolního 
výboru, členů finančního a kontrolního výboru tajným hlasováním 
18/01/007 Schvaluje volební řád pro volbu starosty, místostarosty, tří členů rady obce, předsedy finančního a kontrolního 
výboru, členů finančního a kontrolního výboru tajným hlasováním 
18/01/008 předsedu volební komise pro volbu starosty, místostarosty, tří členů rady obce, předsedy finančního                           
a kontrolního výboru, členů finančního a kontrolního výboru a členy volební komise pro volbu starosty, místostarosty,           
tří členů rady obce, předsedy finančního a kontrolního výboru, členů finančního a kontrolního výboru:  
předseda Ing. Jiří Lanča a členové Ing. Richard Kavka a Jana Šmídová 
18/01/009 Zvolilo starostou obce Leo Volného 
18/01/010 Zvolilo místostarostou obce Ing. Vratislava Konečného 
18/01/011 Zvolilo tři členy rady obce: Kamila Čížka, Bc. Pavla Janšu a Mgr. Ing. Aleše Konečného 
18/01/012 Zřizuje finanční a kontrolní výbor 
18/01/013 Určuje, že finanční i kontrolní výbor bude 5 členný 
18/01/014 Zvolilo předsedou finančního výboru Pavla Bohušíka 
18/01/015 Zvolilo předsedou kontrolního výboru Michala Galáska 
18/01/016 Zvolilo členy finančního výboru: Michala Galáska, Hanu Kuklišovou, Žanetu Tomsovou a Zbyňka Tučného 
18/01/017 Zvolilo členy kontrolního výboru: Ing. Jiřího Lanču, Ing. Romana Pecku, Miroslavu Smiřákovou a Zbyňka 
Tučného 
18/01/018 Stanoví v souladu s Š 72 odst. 2 a Š 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční odměny za výkon jednotlivých 
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

Člen zastupitelstva: 1.534,00 Kč 

Člen rady: 6 136,00 Kč 

Předseda výboru nebo komise: 3 068,00 Kč 

Člen výboru nebo komise: 2 557,00 Kč 
v souladu s Š 74 odst. 3 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí z uvedeného 
výčtu - člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise se odměna 
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet měsíčních odměn až do výše souhrnu odměn za tři různé 
funkce stanovených pro jednotlivé funkce ve výše uvedeném bodě 1). V souladu s Š 72 odst. 2 a Š 84 odst. 2 písm. n) 
zákona o obcích, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce se budou poskytovat                 
od 1. listopadu 2018. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. 
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (předsedy výboru, 
předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. 
 

MO ČSSD přeje všem občanům hezké prožití vánočních svátků, hodně štěstí 

a hlavně pevné zdraví v roce 2019.  

  

Děkujeme voličům za jejich ochotu účastnit se komunálních voleb a projevenou 

důvěru kandidátům za ČSSD. 

  

Informace voličům. 

Starosta Leo Volný dostal důvěru kandidovat za ČSSD na kandidátce do voleb v naší obci. Po volbách si dojednal svoji 

funkci starosty na nové volební období se skupinou NOF, aniž by o tom informoval MO ČSSD Fryčovice. 

Zisk funkce je důležitější, než plnění volebního programu ČSSD, za který dostal starosta hlasy voličů. 

MO ČSSD Fryčovice, Ing. Jiří Volný 
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Vážení spoluobčané, 

ač velmi nerad, přistupuji k diskuzím přes média nebo tisk, ale byl jsem k tomu vyzván. Chci Vám podat vysvětlení 

k situaci, která nastala po letošních komunálních volbách. Velice mě potěšilo získání největšího počtu hlasů, za které Vám 

ještě jednou děkuji. Cítím to také jako závazek pro další práci v obci. Některé věci však chci uvést na pravou míru,                  

popř. vysvětlit. 

Po získání zápisu z výsledku voleb v sobotu 6. 10. 2018 jsme ihned telefonicky kontaktovali předsedu MO ČSSD 

Ing. Jiřího Volného. Bohužel, nebyl na telefonu dostupný. Proto jsem mu volal v neděli 7. 10. 2018 znovu s výzvou, 

abychom se sešli jako kandidátka za ČSSD, popř. zvolení zastupitelé za ČSSD. Obojí bylo zcela odmítnuto, že jednat 

nebudeme a scházet se nebudeme. V pondělí 8. 10. 2018 se konala Rada obce, kde jsem za přítomnosti i ostatních kolegů 

z rady požadoval schůzku a jednání za ČSSD, opět marně. Kolegům jsem oznámil, že jsem byl telefonicky vyzván panem 

Ing. Vratislavem Konečným za NOF, že mi jako vítězi voleb nabízejí funkci starosty a sami budou ze svých řad navrhovat 

místostarostu. Po jednání Rady obce jsme se v Sokolce sešli. Já jsem všem přítomným za NOF sdělil, že nemám mandát 

k jednání ani za ČSSD, ani za zvolené zastupitele za ČSSD. Bylo mi oficiálně sděleno, že na ustavujícím zastupitelstvu obce 

mě budou navrhovat do funkce starosty. Na přání ostatních zastupitelů za ČSSD jsem je pozval v úterý 9. 10. 2018                      

ke krátké schůzce, kde jsem jim oznámil výsledek nabídky NOF a to bylo všemi ještě kladně hodnoceno. Ve středu                     

10. 10.2018 jsem se setkal s předsedou MO ČSSD Ing. Jiřím Volným a poprosil ho o schůzku, sešli jsme se téhož dne                    

ve 13.00hod. Ani tato schůzka nebyla úspěšná a jednání s ostatními bylo vyloučeno. Následující den    11. 10. 2018 jsme 

byli předsedou MO ČSSD Ing. Jiřím Volným SMS zprávou sezváni k schůzce zvolených zastupitelů za ČSSD, která trvala jen 

několik minut a závěr byl takový, že nebudeme ani jednat ani se dále scházet. 

V minulosti jsem byl vždy jednoznačně zastáncem ČSSD a jejího programu, o to víc mne vzniklá situace mrzí, pro 

obec budu rád pracovat bez rozdílů barev a politických názorů. 

          Leo Volný 

 

Vážení spoluobčané, 5. a 6. října proběhly volby do obecního zastupitelstva. Za Vaši podporu naší 

kandidátky KSČM Vám děkuji, velmi si jí vážíme i přesto, že výsledek z 13,18 % získaných hlasů v počtu 

2195 z celkového počtu zúčastněných voličů. Zvoleni byli pí Jana Šmídová a p. Michal Galásek. Jistě, 

poděkování si zasluhují všichni, kteří volili historicky ze 4 pol. stran a dvou subjektů, celkem 

kandidovalo 90 kandidátů. Sluší se poděkovat všem, kteří šli do klání s chutí a neuspěli. 

31. října se konalo ustavující zasedání zastupitelstva, tj. volba starosty, místostarosty, tří radních, 

předsedů a členů finančního a kontrolního výboru. Volba proběhla důstojně, vždyť nový subjekt NOF, který volby vyhrál, 

při konzultacích se zástupci polit. stran a hasičů předjednal jednotlivá obsazení. Následovaly pak další body programu. 

V diskusi zazněly dotazy i blahopřání. Nejen mým překvapením byla účast, zúčastnilo se cca 100 občanů. Hned jsem si 

uvědomil, že naposledy taková účast při takové příležitosti byla v roce 1990. Je jen dobře, že občané mají zájem                        

a lhostejnost zůstává stranou. Účast našich občanů u voleb se pohybuje lehce nad 60%, výjimkou bylo II. kolo volby 

prezidenta Miloše Zemana s účastí 71,8%.  

Navrhuji pro větší účast občanů hlavně u komunálních voleb: 

a) Občany starších 80 let navštívit s přenosnou volební urnou, a tak jim umožnit se podílet na chodu obce – zaslouží 

si to! 

b) Volební materiál jednotlivých stran a subjektů umístit ve fryčovickém zpravodaji. Vyčlenit všem stejný prostor,     

tak vznikne ucelený volební materiál. Pak odpadnou další připomínky. 

 

V naší obci máme 10 vývěsných tabulí a 4 pod sklem. I přes tento velký počet při volbách jakékoliv plakáty jsou přelepeny, 

v minulosti to bylo ještě horší, byly tehdy strhávány. Východiskem pak je, že vedení obce vydá nařízení o možné max. 

velikosti A3 jako vyhovující rozměr. 



5 

 

Závěrem všem zvoleným členům blahopřeji, máme za to, že pod vedením obce p. starosty Leo Volným a p. místostarostou 

Ing. Vratislavem Konečným, oba dva dostali max. převis hlasů, pílí a houževnatostí a obětavou prací všech nejen členů 

rady cíle a spokojenost občanů a reputace Fryčovic pokročí o stupínek výš. 

 

Za několik málo dní jsou tady Vánoce, Vám všem spoluobčanům přejeme šťastné a veselé Vánoce 

v kruhu rodinném. Do nového roku hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenosti do sytosti. Končím 

s pozdravem Světu mír a práci čest! 

 

     Za výbor KSČM jménem svým Zdeněk Ranocha, předseda 

 

 

 

Prosinec je obdobím očekávání, očekáváním nejkrásnějších svátků v roce,                  

kdy chceme být doma se svými nejbližšími a nejmilejšími. Kdy chceme být lepší, 

zapomínáme na vše špatné a i zlo ve světě, jako by utichlo. Ke stolu si sedá láska, 

pohostinnost. 

Přejeme Vám, aby vánoční svátky takové byly, abychom je strávili se svými 

blízkými, aby byly radostné a šťastné.  

Mějte se hezky nejen o Vánocích, ale i celý příští rok.  

      žáci a zaměstnanci ZŠ Fryčovice 

 

  
Až večer všem dětem zahoří od svíček 
ve šťastných očích tisíce hvězdiček, 
ozdoby zazáří jak zimní náledí 
a z dálky tichounce zaznějí koledy, 
vánoční stromeček se trochu ukloní, 
zaprská prskavkou, zvonečkem zazvoní: 
Bim bam, bim bam, 
veselé Vánoce vám! 
 

Jakmile se nám končící rok ohlásí přibývající tmou a podmanivou hrou blikajících barevných světel, jakmile vstoupí 
do našeho života vůně jehličí a čerstvě napečeného cukroví – Vánoce jsou za dveřmi. Přiblíží se doba předvánočního 
shonu a příprav, zavládne atmosféra očekávání i chystání vánočních dárků našim nejmilejším. 

Od září 2018 se naše mateřská škola „rozrostla“. Vzniklo odloučené pracoviště v budově bývalé fary. Celková 
kapacita obou školek se navýšila na 91 dětí. 

Předvánoční čas se pozná i u nás v obou školičkách. S dětmi jsme si je svátečně vyzdobili, provoněli cukrovím,                
se kterým dětem pomáhali rodiče a prarodiče při společném pečení, a to ještě více umocnilo předvánoční atmosféru. 
Nejstarší děti si ve „Vánočních dílničkách s rodiči“ vyrobily krásné keramické adventní svíčníky. Všechny děti připravují 
vystoupení na Mikulášskou besídku, aby potěšily, rozněžnily a otevřely srdíčka nejen svým blízkým, ale i nám všem. 

Uchovejme si ten pocit souznění, kouzlo těchto okamžiků co nejdéle a dávejme jej pocítit  
nejen našim dětem, ale i sobě navzájem. 
 
Přejeme Vám, abyste vánoční svátky prožili v rodinném kruhu ve zdraví a spokojenosti 
s těmi, které máte rádi, a vše dobré aby Vás provázelo po celý příští rok.  
 
                                                                                       Děti a zaměstnanci MŠ Sluníčko 
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Datum Akce 

2. leden 2019  Novoroční setkání v klubu 

9. leden 2019 Upřesnění termínu lednové besedy Mgr. Michala Kalmana 

16. leden 2019 Všehomix 

23. leden 2019 Vaříme čaj s rumem, 15,30h 

30. leden 2019 Žolíkový turnaj  - společně se bavíme, 15,30h                                    

6. únor 2019 Zájmová činnost                                                        

13. únor 2019 Přátelské posezení v KS 

20. únor 2018 Sokotra – beseda s manžely Homolovými, 15,30h 

27. únor 2019 Individuální klubová činnost 

6. březen 2019 Slavnostní připomenutí MDŽ 

13. březen 2019 Povídání u kávičky či čaje 

20. březen 2019 VIP host – MUDr. Linda Srbová, 15,30h 

27. březen 2019 Kontrola přípravy výroční členské schůze   

29. březen 2019 Schůze k 25. jubilejnímu výročí založení KS, kult. sál - 16,30h 

3. duben 2019 Seznámení s trasou jarního celodenního zájezdu 

10. duben 2019 Sportovní aktivity, 15,30h 

17. duben 2019 Upřesnění informací k jarnímu zájezdu za poznáním 

24. duben 2019 Soupis přihlášek do Zabelkova , placení 

25. duben 2019 (čtvrtek) Zájezd za poznáním, čas odjezdu bude upřesněn       

15. květen 2019 Sváteční posezení ke Dni matek, 15,30h 

16. květen 2019 C y k l o v y j í ž ď k a, sraz v 11 hod u KS 

22. květen 2019 Činnost dle zájmu členů 

23. květen 2019 (čtvrtek) Zájezd do Zabelkova, sokolovna - 7,00h    

29. květen 2019 Návštěva zahrady MŠ, 15,30h 

30. květen 2019 C y k l o v y j í ž ď k a, sraz v 11 hod. u KS 

5. červen 2019 VIP host  - setkání se starostou Leo Volným, 15,30h 

12. červen 2019 Klubová činnost 

13. červen 2019 C y k l o v y j í ž ď k a, sraz v 11 hod. u KS 

19. červen 2019 Předprázdninové připomínání 

26. červen 2019 Vítání léta u rybníka, pobyt v přírodě, 15,00h         

 

 
 
 
 
Nechť zvony zvoní a srdce plesají, 
nechť svíce hoří a číše cinkají, 
ať šťastný je pro každého každý krok…  
 
K L U B   S E N I O R Ů   F R Y Č O V I C E  
přeje všem krásné Vánoce a úspěšný nový rok. 
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Jak je známo, náš kostel Nanebevzetí Panny Marie si letos připomíná 673 let od první písemné zmínky v roce 1345. Tento 

památkově chráněný chrám z kamenného zdiva byl našimi předky udržován v co nejlepší víře, někdy lépe, někdy hůře,           

tak jak šel čas. Naší povinností farníků a božího lidu je v tomto trendu pokračovat. Na kostel působí tok času, špatné 

povětrnostní podmínky, poddolování a také vandalové. Pod vedením duchovního správce P. Karla Javorka se to celkem 

daří, i když na kostele je mnoho prasklin, uvnitř kostela se nachází mnoho předmětů vysoké kulturní hodnoty, kostel byl           

a je dosud nositelem kultury v obci. Je třeba ocenit kolektiv žen, farnic, které se starají o úklid a výzdobu v kostele. Všimly 

si třeba, že hlavní oltář z roku 1866 napadl červotoč a před několika lety byla oslovena firma pana Bittnera ze Staříče, 

který se syny odvedl dobrou práci, včetně boč. oltářů, nátěrů a pozlacení. Cena přesáhla 110.000,- Kč. Dále se rozhodlo 

opravit sochy v kostele, sv. Josef s Ježíškem v životní velikosti přišel na 14.000,- Kč, Ježíš Kristus v Božím hrobě 11.000,- Kč. 

Těch soch je tam více a i na ně došlo. Byl také opraven památkově chráněný barokní obraz sv. Janů, kde farnost požádala 

o finanční příspěvek obecní úřad. Cenu 46.500,- Kč zastupitelstvo schválilo, za což mu patří dík. Psychicky nemocný muž 

31.10.2016 zaútočil dřev. špalky na okna v kostele, kulaté okno na chór úplně zničil. Policie viníka odhalila, byl odsouzen 

k trestu 200 hodin veř. prací a náhradě škody. Fa NOVOS ze Štramberka udělala i druhé okno, to bylo nahnilé, náklady 

přes 26.000,- Kč. Chrámová okna v kostele z roku 1910 byla už také vetchá, nedoléhala, a tak farníci rozhodli, že se pořídí 

nová okna, dvojitá typu Euro. To narazilo u památkářů, povolili jen renovaci. Zakázku vyhrála fa NOVOS, kde přímo               

na místě památkáři uznali špatný stav oken a budou nová. A tak máme okna jednoduchá, ale s těsněním a byly použity 

části star. kování, třeba zavírací křidélko. A tak naši farníci, zastupitelé za KDU-ČSL se velmi zasloužili o získání státní 

dotace na tato okna a také obec. Úřad byl požádán o finanční příspěvek. Částku 100.000,- obecní zastupitelstvo schválilo 

v roce 2017. Byly také opraveny hlavní chrámové dveře i boční vchod dle požadavku památkářů. Chrámová okna byla 

vsazena 4. 7. 2018 a pan Tichovský je zazdil a také sám opravil propadlou dlažbu a to dle možností. Bylo také rozhodnuto 

o výmalbě kostela a před poutí firma z Ostravy nám vymalovala kostel vápnem ke spokojenosti farníků. Poslední malování 

bylo v roce 1997 a toto  se obešlo bez lešení za využití plošiny. Celkové náklady přesáhly 500.000,- Kč, státní dotace byla 

300.000,- Kč, 100.000,- od OÚ a zbytek zaplatila farnost z úspor od štědrých farníků. Jak je vidět, farnost zaplatila                     

za poslední léta za tyto práce velké peníze a to vše ze sbírek farníků, za což jim patří velký dík. 31. 7. 2018 zaútočil stejný 

vandal už ne špalky, ale zápalnou láhví na to samé okno, které předtím zničil. Netrefil se, láhev praskla a k požáru naštěstí 

nedošlo. Byl rychle policii vypátrán díky všímavostí lidí. Díky. Je to v šetření policie. Farnost čekají další úkoly. Betonová 

zeď vzadu za kostelem praskla, je nutná oprava nebo nová, pískovcový kříž u kostela, který stál u fojství a překážel                

při výstavbě pomníku a pořídili jej manželé Olšovští v roce 1904, je v havarijním stavu. Předběžné náklady na opravu činí 

148.000,- Kč. Dále dlažba v kostele je z roku 1910, oprava lavic, nejlepší jsou dubové z roku 1829, atd. Je toho hodně,               

na věži máme zvon z roku 1560 a také druhý z roku 1573, ty jsou v pořádku, ale zlobí nás pohon velkého zvonu. Nátěr 

kostela je z roku 1995, nejhorší je severní strana věže. Máme velkou radost, že se zapojují i mladí farníci, třeba při čištění 

oken se zapojil inženýr nebo právník. Při úklidu pomáhalo několik desítek osob, vedle sebe uklízely třeba inženýrka nebo 

manželka bývalého senátora, což dokazuje, že ve farnosti jsou úžasní lidé a pomohou, kdy je třeba. Vstřícnost obecního 

úřadu při zapůjčení přízemí fary přes léto na mše svaté po dobu oprav je chvályhodný. Dobrý je i přístup obecního úřadu 

při opravě kaple sv. Jana a Pavla za Chamrádem, která stojí u bývalé okresní silnice. Obecní úřad využil státní dotaci. Tuto 

kapli postavilo Bratrstvo sv. Jana a Pavla kolem roku 1850 a kaple není v majetku církve. Po gen. opravě je kaple jako 

nová, za což si obec. úřad zaslouží poděkování. Obdiv zaslouží pan Ing. Jiří Lanča, který se velikým úsilím zasloužil o zdárný 

průběh oprav. Také přístup pana starosty Leo Volného je vstřícný, kterému stav nejstarší budovy v obci není lhostejný. 

Farníci díky. 

            Jiří Dvorský, t.č. kostelník 

 

Místní organizace KDU-ČSL ve Fryčovicích vyslovuje poděkování voličům za hlasy                    

pro naše kandidáty při obecních volbách v říjnu 2018. 

Místní organizace KDU-ČSL ve Fryčovicích přeje všem občanům obce radostné prožití 

svátků vánočních, pokoj lidem dobré vůle a do nového roku 2019 vše nejlepší,                  

mnoho zdraví, štěstí a Božího požehnání po celý rok. 
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 Opět je zde konec roku, čas bilancování a hodnocení. Fryčovičtí zahrádkáři měli za uplynulý rok v plánu hodně 
akcí, které se povedly ke spokojenosti všech zúčastněných. O většině jsme referovali v dřívějších zpravodajích. 
 Pro zahrádkáře, ať již organizované nebo neorganizované, byl rok velice úspěšný. Nepřišly jarní mrazíky, likvidující 
násady vlašských ořechů nebo květů ovocných stromů. Všichni se těšili, že násada dojde ke sklizňové zralosti. Ořechů                 
na vánoční pečení je víc než dost a jablíček všelikých odrůd ke sběru také. 

Bohatá úroda byla znát i v naší moštárně. To poznal na svých svalech nejen př. Jiří Bujnoch, ale i všichni,                      
kteří s ním drželi služby v moštárně a tahali bedny a pytle jablíček na váhu, k drtiči a nakonec kýblovali do jednotlivých 
plachet do lisu. Pro příklad bylo od 25. 8. do 27. 10. 2018 zmoštováno 25.327 kg jablek, což je více jak za rok 2016                         
a 2017 dohromady. Přišlo 338 zákazníků, kdy jednotlivci přinesli k moštování někdy jen 14 kg, ale někdy i 1500 kg.  
 Zařízení moštárny je dlouhodobě udržováno v perfektním stavu. V loňském roce obnovená nerezová násypka                 
u drtiče, oprava podlahy nebo oprava lisu zajistila bezproblémové zpracování nadprodukce ovoce, které nemuselo skončit 
v odpadu. Mnozí zahrádkáři jistě uvítali výkupy ovoce v palírnách, nicméně i ty nebyly nafukovací a často jsme                            
na internetu nacházeli informace o ukončení odběru. Těšilo nás, že přicházeli i klienti z širokého okolí a pochvalovali si 
služby naší moštárny. Zhruba 50% bylo fryčovických. 

Nově se do rozvoje činnosti zapojila př. Heljenková, která s dětmi vytvořila zájmový floristický kroužek. Jejich 
poutavou tvorbu bylo možno zhlédnout na soutěži, kde získaly dva diplomy. Jejich činnost budeme nadále podporovat               
a věříme, že se stane trvalou součástí Českého zahrádkářského svazu, ZO Fryčovice.  

 
 Na závěr roku bylo možno poskytnout četné výstavní vzorky na 
prestižní každoroční výstavu ovoce zeleniny a květin, pochlubit se 
nejlepšími výpěstky i zúčastnit se již 18. ročníku soutěže                       o 
fryčovické jablko roku. Od pátku 2. 11. do pondělí  5. 11. mohlo 
množství návštěvníků obdivovat působivou úpravu a aranžmá celé 
výstavy, o kterou se postaraly zejména př. Ludmila Dvorská                      
a Božena Vidličková. A že to byl zájem obrovský, svědčí i celkový počet 
návštěvníků 691. Návštěvníci hlasovali vhazováním anonymních 
hlasovacích lístků o nejkrásnější jablko a výsledek:  

 
1. místo Mgr. Ing. Petr ŠPAČEK /č. 3/, odrůda Spartan 
2. místo Drahomír BOHUŠÍK /č. 11/, odrůda Rubín  
3. místo ing. Jaromír FERDIAN /č. 5/), odrůda Gloster 
 

V pondělí je výstava každoročně navštívena dětmi ZŠ a MŠ Fryčovice. Ty se těšily na instalaci vlastních výrobků, 
které vždy zpestří a zvýší poutavost naší výstavy. Dětem i paním učitelkám patří za to dík. Kdo jste ještě nebyli, 
nezaváhejte a příští rok se přijďte podívat.  

Výstava se letos konala v hasičské zbrojnici, 
děkujeme obci i fryčovickým hasičům. Na úspěšnosti 
naší výstavy se podíleli také další občané                              
a organizace, zejména s přípravou občerstvení                      
a upečení chutných koláčků. Velmi zaujal poutavý 
koutek včelařů, kteří připravili různé výrobky                         
z produktů včel a ochutnávku medu i medoviny. 
 Konec roku je už každoročně tradičně 
uzavírán zahrádkářským večírkem s neformálním 

hodnocením uplynulého roku. Bývá s příjemnou hudbou k tanci a občerstvením i s chutnou večeří. Kdo nepřišel, zaváhal. 
 
 Příští rok zahájíme výroční členskou schůzí ve znamení volby nového výboru základní organizace ČZS Fryčovice. 
Jelikož dochází k významnému rozvoji obce v rozvoji bytové výstavby, vyzýváme při této příležitosti nové občany obce                 
o členství v základní organizaci i zájemce o práci ve výboru základní organizace na rozvoji její činnosti. Je to jistě zájmová 
činnost, která rozšiřuje a utužuje společenské vztahy mezi zahrádkáři a díky zajímavým přednáškám na členských schůzích 
i větší odbornost v oblasti zahrádkářství a pěstitelství.  
 Všem zahrádkářům a jejich příznivcům přejeme příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně radosti 
a uspokojení z ještě větších pěstitelských úspěchů. 

Zpracoval Jaromír Ferdian. 
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FRY Relax Centrum 
 
Vážení spoluobčané. 
 
Nejkrásnější čas v roce je opět na dosah. Těšíme se, až napadne sníh, rozsvítí se vánoční stromky a my si budeme užívat 
krásné sváteční nálady. Všichni očekáváme,  co přinese rok 2019 a jestli se vyplní naše přání. I v našem centru doufáme,               
že k nám rok 2019 bude štědrý a my se k patnáctému výročí otevření, který završí v lednu 2020,  dočkáme přislíbené 
rekonstrukce a obnovy našeho zařízení. Ano, v lednu 2020 to bude již patnáct let, co jsme otevřeli dveře prvním 
návštěvníkům. Během let vstoupilo naše zařízení do povědomí lidí z širokého okolí, ale i vzdálenějších vesniček a měst.             
My si velmi vážíme velkého zájmu všech našich zákazníků a rádi bychom jim touto cestou poděkovali za jejich dlouholetou 
přízeň a zájem o naše služby a popřáli všem klidné vánoční svátky a štědrý rok 2019. 
 
O Vánocích myslíme na ty, na kterých nám opravdu záleží. 
 
Provozní doba v období vánočních prázdnin 2018 
 
    
  21.12.2018 09.00 - 21.00 hod.  Veřejnost 
  22.12.2018 09.00 - 20.00 hod.  Veřejnost 
  23.12.2018 09.00 - 19.00 hod.  Veřejnost 
  24.12.2018     zavřeno 
  25.12.2018     zavřeno 
  26.12.2018 09.00 – 20.00 hod.  Veřejnost  
  27.12.2018 09.00 – 21.00 hod.  Veřejnost 
  28.12.2018 09.00 – 21.00 hod.  Veřejnost 
  29.12.2018 09.00 – 18.00 hod.  Veřejnost 
    18.00 – 21.00 hod.  Soukromá akce  
  30.12.2018 09.00 – 19.00 hod.  Veřejnost 
  31.12.2018     zavřeno 
  01.01.2019     zavřeno 
  02.01.2019 09.00 – 20.00 hod.  Veřejnost 
 

Zaměstnanci FRY Relax Centra Fryčovice. 
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My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám… Tato známá melodie rozezní na začátku 

ledna domácnosti mnoha z vás. A to díky Tříkrálové sbírce, největší sbírkové akci v České republice.    

A o čem tato sbírka vlastně je? Na to odpověděl ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek: 

„Tříkrálová sbírka je primárně o setkání, potkání se. Sbírka má samozřejmě více rovin, ale podle mě 

spočívá to nejdůležitější v předání pozdravení a popřání všeho dobrého v novém roce. V tomto smyslu 

je završením Vánoc – předáním vánočního poselství do našich domovů. Sbírka sama není jen sbírkou, ale je spojena 

s příležitostmi, kde se potkat – Tříkrálové průvody, koncerty, ale také setkání koledníků a koledy.“ 

Tříkrálová sbírka, kterou na Frýdeckomístecku organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi 

a různými mládežnickými organizacemi, proběhne příští rok již po osmnácté. Letos se nám díky vaší štědrosti podařilo 

celkem vybrat 2 268 959, z toho 60 768 korun ve vaší obci.  

Při využívání výtěžku sbírky se řídíme předem danými pravidly tak, aby byla maximalizována její transparentnost. 

Každá Charita například sepisuje tzv. záměry, tedy dokumenty, ve kterých vysvětluje, jak chce získané peníze použít. 

„Využití Tříkrálové sbírky je široké. Pomůže zejména potřebným u nás v regionu, v republice, ale část putuje také na 

podporu potřebných a charitní činnosti v zahraničí. V případě Charity Frýdek-Místek se chceme zaměřit více na podporu 

aktivit „investičního“ charakteru. V obecné rovině se jedná zejména o obnovu dosluhujícího vozového parku u terénních 

služeb, rekonstrukce v pobytových zařízeních, vybudování adekvátního a bezpečného zázemí pro služby. Na všechny tyto 

věci se obtížně shání prostředky z běžných zdrojů a přitom jsou velmi důležité, protože abychom se mohli o naše klienty 

postarat, musíme se k nim dostat a zajistit jim pomyslnou střechu nad hlavou. Jsou to tedy investice do našich klientů,“ 

doplnil ředitel frýdeckomístecké Charity Martin Hořínek.  Konkrétní záměry najdete na webu Charity Frýdek-Místek. 

Tříkrálová sbírka 2019 bude probíhat od 1. do 14. ledna. Přispívat můžete do tříkrálových pokladniček, příspěvkem 

na účet nebo zasláním DMS. 

Více informací o sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz. 

Jana Opluštilová, Koordinátor Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek 

 
Podané ruce - jedno logo - dvě organizace 

Podané ruce, to je jedno logo, ale dvě samostatné organizace. Podané ruce - 

osobní asistence poskytují registrovanou sociální službu „osobní asistenci“                 

od roku 2001. Sídlí ve Frýdku-Místku, ale působí také  ve Fryčovicích a okolních 

obcích (obec Fryčovice je také naším dlouholetým partnerem, čehož si velmi 

vážíme). Organizace má zhruba 130 zaměstnanců, hlavně osobních asistentek, 

které poskytují přímou péči našim klientům, pomáhají jim s činnostmi, které 

díky svému zdravotnímu nebo tělesnému omezení nezvládají, a umožňují jim 

tak zůstat v domácím prostředí, na které jsou zvyklí. Pomáháme při osobní 

hygieně a oblékání, při přípravě a podání jídla, doprovázíme k lékaři, na nákup, 

na kulturní akce apod. Osobní asistent/asistentka dohlédne například na podání 

léků, na pitný režim, ale také může přečíst knihu, zavzpomínat společně                       

s klientem u fotoalba apod.  Pomoc osobní asistence může využít klient                         

od jednoho roku věku, 7 dní v týdnu až 24 hodin denně. Rozsah služby a její 

přesná náplň záleží na potřebě konkrétního člověka. Na úhradu služby lze využít 

příspěvek na péči. Více informací o službě osobní asistence najdete na našich 

webových stránkách nebo na telefonu 778 500 159 (Bc. Martina Hanáková). 

Podané ruce, z. s.  poskytují již od roku 2000 službu canisterapie - terapie s pomocí psa. Tato organizace má pouze 

jednoho zaměstnance - koordinátorku služby. Ta se stará o to, aby všechna zařízení, která mají o canisterapii zájem, 

všechny přednášky a prezentace canisterapie byly zajištěny a uspokojeny. Také organizuje zkoušky canisterapeutických 

týmů a spoustu dalších věcí. Proškolení dobrovolníci se svými speciálně vedenými a testovanými psy ve svém volném čase 

navštěvují domovy seniorů a jiná sociální zařízení, školky, školy a veřejné akce, kam přinášejí potěšení, zájem, radost, ale i 
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odbornější pomoc, např. tzv. polohování. Na jejich návštěvy se všichni velmi těší a podle referencí je oceňují jako přínosné 

a velmi vítané. 

Budeme rádi, pokud navštívíte naše webové stránky www.podaneruce.eu, kde mimo jiné najdete i odkaz na fotogalerii, 
více informací o obou organizacích, kontakty atd.  
 
Rádi bychom všem popřáli příjemné vánoční svátky a vše dobré v roce 2019. 
 
Bc. Jana Marková  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

1. - 14. ledna 2019 
  

Konec roku pomalu klepe na dveře a s ním i přípravy na Tříkrálovou sbírku. Stejně jako roky předešlé i začátkem roku 
2019 budou koledníci obcházet dům od domu a přát vše dobré.  
  

Tříkrálová sbírka je pomyslným zakončením Vánoc. Jde o šíření dobrého slova dům od domu. Jde v ní o naše dávání – 

koledníci dávají svůj čas a energii, dárci své příspěvky a všichni se tak můžeme obdarovat a pomoci těm, kdo naši podporu 

potřebují.  

Vloni jsme díky většímu počtu kolednických skupinek a vaší štědrosti vykoledovali rekordní částku 60.768,-Kč!                 

Pomozte nám posunovat rekordy i letos!  
  

Čím více koledníků, tím více dobra…  
Chcete se i Vy připojit k této tradiční sbírce a vnášet tak radost do srdcí lidí kolem sebe? Chcete být nápomocni druhým               

a být vzorem svým dětem? Chcete touto formou pomoci starým, potřebným  a nemocným lidem?   

  

Pokud jste odpověděli kladně a chcete se zapojit a nabídnout svůj 

čas jako koordinátor, vedoucí skupinky či koledník, ozvěte se                    

na níže uvedený email nebo mobil.   

Po skončení TKS se někteří lidé ptají: A chodili vůbec u nás 

koledníci? Je jim líto, že Tři králové nepřišli a nepopřáli                       

do nového roku právě u nich doma. Bohužel zatím stále není                     

v našich silách obejít kompletně celou naši obec. Nezapomeňme, 

že kolednické skupinky jsou tvořeny převážně dětmi,                            

které obcházejí obydlí v zimě a za různého počasí. Zvyšte naše 

šance a přidejte se k nám!   

  

 

http://www.podaneruce.eu/
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Budu ráda za každou pomocnou ruku, která by chtěla  s organizací  a koledováním na TKS pomoci. Vzájemná setkání 

udělají radost nejen všem navštíveným lidem, ale přinesou ji také koledníkům. Odnesou si nejen  

dobrý pocit, ale také zážitky  a vzpomínky, které jim zůstanou na celý život.   

  

„Když jsme šťastni, zbývá nám ještě hodně práce: těšit druhé.“  
   

Kde všude můžete přispět? 

 

- Kadeřnicví paní Laníková 

- Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

- Firma Kozubek 

- Kasičky koledníků 

 

 Jak váš příspěvek pomáhá?  

Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo ve vašem regionu, 15 % využije na své projekty vaše 

diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.  

Konkrétní záměry Charity Frýdek-Místek budou po schválení zveřejněny na webových stránkách.  

Děkuji za vaši ochotu, dobrotu a věrnost, kterou Tříkrálové sbírce zachováváte.  

Závěrem vám chci popřát radostné a pohodové vánoční dny a v novém roce klid a mír v srdci, zdraví, štěstí, lásku.  

 „Tajemná vánoční noc, ta uplyne. Ale tajemství lidského života poznáváme po celou dobu našeho pozemského 

přebývání…“  

    

Anna Vyvialová    

koordinátorka TKS ve Fryčovicích 

další informace: 

https://www.facebook.com/trikralovasbirka/ telefon: 774 930 957 https://www.facebook.com/charitafm/ 

 email: vyvi.ana@seznam.cz  http://charitafm.cz/  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/trikralovasbirka/
https://www.facebook.com/trikralovasbirka/
https://www.facebook.com/charitafm/
https://www.facebook.com/charitafm/
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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 a děvčata 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 
15.12.2018, kdy se uskuteční od 8,00 hodin  turnaj starších přípravek.  
 

Rozpis turnajů v naší tělocvičně v roce 2019: 

12.1.2019  mladší přípravka od 8.00 do 13.00 
19.1.2019  starší přípravka od 8.00 do 13.00 
9.3.2019  starší přípravka od 8.00 do 13.00 
16.3.2019  starší přípravka od 8.00 do 13.00 
Žáci  

Starší a mladší žáci hrají v krajské soutěži. Po tříleté spolupráci s TJ Sokol 
Hukvaldy jsme v letní přestávce před sezonou 2018/2019 hledali nového 
partnera, který by nám pomohl doplnit náš úzký hráčský kádr. Nakonec 
se nám podařilo dohodnout opětovně spolupráci s TJ Sokol Palkovice, 
kde se klukům věnuje náš rodák a bývalý dlouholetý hráč René Galásek. 

STARŠÍ ŽÁCI 

Starší žáci po radikální změně kádru, kdy z jarní soupisky zůstali pouze tři 

hráči, podávali snaživé výkony, nicméně zpočátku byla na nich poznat 

velká nesehranost a pro většinu kluků změna ve formě přechodu                    

na velké hřiště. Připsali jsme si pouze jedno vítězství, ale je potěšitelné, 

že kluci po porážkách nerezignovali a měli vůli se zlepšovat,                          

což prokazovali vysokou tréninkovou účastí. 

Družstvo trenérsky vedli Rostislav Míček a René Galásek. 

Nejlepším střelcem je Jiří Brauner se 4 góly. 

MLADŠÍ ŽÁCI 

Podzimní část krajské soutěže jsme zahájili s velmi skromným kádrem, 

kdy jsme měli k dispozici pouze 3 hráče ročníku 2006, 3 ročníku 2007 

(hraje se 7+1) a zbytek musela doplnit přípravka. Naštěstí se nám 

podařilo během září získat další tři kluky z Palkovic, kteří kádr posílili,             

a dostavilo se i výsledkové a hlavně herní zlepšení a nakonec umístění              

na 9. místě tabulky. 

Družstvo bylo vedeno trenérem Michalem Galáskem a vedoucím 

Tomášem Strnadlem.  

Nejlepšími střelci jsou Jonáš Galásek a Michal Donč, kteří dali po 6 gólech. 

http://tjsokolfrycovice.webnode.cz/
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 Dorost  

Dorostenci nastupují již několik let v krajské soutěži. Pod vedením 

trenérů Dalibora Mašlonky a za pomoci manželů Dagmar a Jiřího 

Nevludových předváděli v podzimní části velmi kvalitní výkony a obsadili 

slušné 4. místo. Dobrých výsledků kluci dosáhli přesto, že snad                        

ani jednou nenastoupili kompletní a v závěru podzimu museli někteří 

klíčoví hráči vypomáhat mužům.  Nejlepším střelcem je Jiří Hajný                  

s 12 góly. 

 

Muži 

Muži hrají tzv. Novojičínskou skupinu 1.B třídy. Družstvo pod vedením 

hrajícího trenéra Filipa Kadlčáka, jeho asistenta Richarda Štrose                      

a vedoucího mužstva Tomáše Lanči v podzimní části soutěže příjemně 

překvapilo nejen naše fanoušky, ale i fandy v celém kraji. Po jarním boji 

o záchranu v soutěži totiž předvádělo v podzimní části velmi dobré 

výkony a po úvodní porážce ve Starém Jičíně již do konce podzimu 

bodovalo v každém utkání. Výsledky se nakonec projevily i v tabulce,                 

kde jsme na nádherném 2. místě a jsme pasováni mezi černé koně 

soutěže a aspiranty na postup.  

Nejlepším střelcem je Jiří Pešek s 9 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 2019. 

Zpracoval Ing. Tomáš Strnadel 
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Fryčovický zpravodaj č.4/2018 
 

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.1/2019 bude  

28.ledna 2019! 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

     

mailto:podatelna@frycovice.cz
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