
1 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fryčovický zpravodaj  vychází čtvrtletn ě. Datum  a  číslo a místo vydání: 20.6.2005, č.2, Fryčovice. 
Vydává Obecní ú řad ve Fry čovicích , Fry čovice č.83 , 739 45 FRYČOVICE .Registra ční číslo MK ČR E 12361. 

 
 

70 let existence fotbalu ve Fryčovicích 
 
V období první republiky vyvíjelo na území naší obce činnost několik t ělovýchovných spolků. Byl to Orel , DTJ 
(Dělnická tělovýchovná jednota), JPT (sportovní složka KSČ) a SKF (Sportovní klub Fryčovice). Právě 
posledně jmenovaný spolek organizoval výhradně kopanou, byl založen v roce 1935, a tak je toto datum 
považováno za rok narození fotbalu ve  Fryčovicích. Mezi zakladatele SKF patřili pánové Strakoš František, 
Žídek a Gřes.  
Oddíl kopané, podobně jako ostatní menší vesnické oddíly, se potýkal s nemalými problémy, a proto je nutno 
ocenit obětavou a odpovědnou práci všech funkcionářů, kteří se o jeho chod starali.  
V prvních dvaceti let své existence oddíl kopané několikrát zm ěnil své hřiště. Začínalo se na louce u Poláška, 
později se hrálo na Fojtství, hřiště bylo však v letech 1947-1948 majitelem rozoráno, a proto došlo k dalšímu 
přesunu na louku na „Kútách“ ve Staříči. 
V tomto období nastupovali v našem dresu nejen hráči z Fryčovic (Mičaník, Seibert, Židek, Brus, Gřes, Honek, 
Brož, Lanča, Pělucha, bratři Doležilové, Adamovští), ale rovněž z Kateřinic, Staříče a Brušperka ( Velart, 
Krompolc, Lys, Žemba, Šatan, Plesník, Václavík). 
V roce 1948 došlo ke sjednocení tělovýchovy ve Fryčovicích a fotbal se začíná hrát pod hlavičkou Sokol 
Fryčovice. 
Velkým zlomem ve vývoji kopané ve Fryčovicích bylo uvedení do provozu stávajícího stadionu dne 20.června 
1954, tehdy byla do soutěží přihlášena dvě družstva, a to žáci a muži. Trenérsky a funkcionářsky se o tato 
družstva starali pánové Caletka, Slovák, Nevlud Gřes, Pělucha a Lanča. 
V 60. a 70. letech minulého století se projevil nedostatek místních hráčů, a proto jsme se museli posílit z řad 
pracovníků VP ve Frýdku-Místku a pracovníků ze Slovenska a v 70. letech o vojáky základní služby z posádky 
ve Frýdku-Místku.  
Do poloviny 80. let se naši muži pohybovali převážně 
v soutěžích řízených OFS ve Frýdku-Místku. Prvního 
výraznějšího úspěchu bylo dosaženo v roce 1971, kdy 
mužstvo postoupilo do 1.B třídy. Opětovný postup do 
1.B třídy se povedl až v roce 1986 a od té doby se naši 
muži pohybují v soutěžích řízených KFS v Ostravě. 
V 1.B třídě se mužstvo pohybovalo až do ročníku 1991-
1992, kdy tuto soutěž vyhrálo a postoupilo do 1.A třídy. 
V tomto období na přelomu 80. a 90.let se do mužstva 
začali zabudovávat naši odchovanci, kteří naši obec 
úspěšně reprezentovali v mládežnických soutěžích, kdy 
si jako žáci i dorostenci vybojovali postup do krajských 
soutěží svých věkových kategorií. 
Asi nejúspěšnějším obdobím pro náš fotbal byla 
polovina 90. let, kdy muži v sezóně 1994-1995 postoupili do krajského přeboru, ve kterém vydrželi následující     
2 sezóny. 
Od soutěžního ročníku 1997-98 jsme hráli opět 1.A třídu, kterou jsme opustili v roce 2003, a od té doby hrajeme 
v 1.B třídě. 
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Úspěchy našeho fotbalu byly vždy založeny na velmi dobré práci s mládeží. Největším úspěchem v žákovských 
kategoriích byl dvojnásobný postup do krajské soutěže. Poprvé se to povedlo v roce 1984 a během třech sezón 
v této soutěži družstvem prošli například Radek Matuška, Radim Adamovský, Mojmír Šugárek nebo Rosťa 
Míček. Podruhé se postup povedl v roce 1995 a podíleli se na něm mimo jiné Ivo Prokop a Jan Rumel. 
Rovněž družstvo dorostu dvakrát ve své historii postoupilo do kraje. První úspěch se povedl v roce 1988,         
ale po jedné sezoně ve vyšší soutěži následoval sestup. Opětovný návrat do krajské soutěže se povedl v roce 
1991. Z dnešních hráčů tento postup pamatují René Galásek, Martin Temel, Zdeněk Uhlíř a také náš jediný 
prvoligový rozhodčí Petr Slavík. Dorost tuto soutěž hrál nepřetržitě sedm následujících sezón, i proto je velice 
smutné, že se v roce 2004 nenašlo dost chlapců, kteří by chtěli oblékat náš dres, a tak dorost poprvé v historii 
nebyl přihlášen do soutěže.  
Nejúspěšnějším střelcem v novodobé historii je Radek Matuška, který za naše muže nastřílel 113 branek.       
Vše stihl i přesto, že v polovině 90. let  odešel do tehdy druholigového Bohumína a tuto soutěž hrál pak ještě 
v Třinci. Dalšími z našich odchovanců, kteří pronikli z Fry čovic až o ligových soutěží, je Zdeněk Šajtar, který 
hrál 1. ligu za Slavii, Bohemians a Baník Ostrava. Do Fryčovice se vrátil jako hráč na začátku 90. let z tehdy 
druholigových Válcoven Plechu Frýdek-Místek. Druhou ligu si v tomto  klubu zahráli v polovině 90. let také 
Radek Punda a současný náš kapitán Roman Konečný. 
Během sedmdesáti let našeho fotbalu se ve funkci předsedy oddílu vystřídali tito pánové: Strakoš Fr., Caletka, 
Dětský St., Nevlud V., Starkoš J., Šajtar R., Kublák M. a Galásek D. a na poli funkcionářském a trenérském 
působili mimo jiné: Horáček, Žídek, Jurčík St., Válek, Gřes, Žabenský , Ulčák, Strnadel K., Pasírbek A., 
Strakoš, Nykl, Opluštil J., Janša V., Konečný J., Tučný Z. 
Zvláštní poděkování patří panu Zdeňku Uhlířovi za třináctileté se starání o údržbu našeho hřiště. 
 
 

ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE FOTBALU NA OSLAVU 70 LET 
ORGANIZOVANÉ KOPANÉ VE FRY ČOVICÍCH 

 
Program oslav 

 
Sobota 25.6.2005 v 10.00 

Turnaj starších žáků za účasti Fryčovic, Kateřinic, Lískovce a VP Frýdek-Místek „C“ 
 

Sobota 2.7.2005 15.00 slavnostní schůze 
17.00 přátelské utkání mužů Fryčovice – výběr Prešova a Bardejova 

19.00 večerní karneval – hraje Sunarex 
 

Srdečně zve výbor kopané 
 
 

Oddíl volejbalu pořádá dne 23.7.2005 tradiční turnaj smíšených družstev 
„Memoriál Lád ě Kalusa“. Zahájení v 8,30. Srdečně zvou volejbalisté 

 
 

Klub českých turistů při TJ SOKOL Fry čovice 
pořádá 28 – 30. září 2005 

Na kole vinařskými stezkami 
Podyjí, Lednicko Valtický areál, 

z Bzence přes Doubravu 
(Moravská 

Sahara) Ratiškovice, Dubňany, 
Rakvice – ubytování. 

 
Ubytování po dvou osobách na pokojích 220kč/os/den, plně obsazený 

pokoj 180kč/os/den,polopenze 130kč/os/den.Zajištěn 2x nocleh, 2xpolopenze 
Informace a závazné přihlášky ze zálohou 500kč/os do T:20.8.2005 

                                                              Nevlud Miroslav  Tel: 558668439 
                                                     Odjezd 28.9.05  v  7°°hod. od SOKOLKY 
                                Zve výbor K ČT 
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Ze základní školy  
 

Již za několik dnů začínají dlouho očekávané prázdniny. Ohlédněme se za právě ukončenými 
deseti měsíci a podívejme se na některé akce, které se na naší základní škole udály. 

Na podzim žáci navštívili výstavu ovoce a zeleniny, na realizaci které se podíleli výtvarnými 
pracemi, zhlédli taneční vystoupení žáků ZUŠ, Trio Meizel pro nás připravilo hudební vystoupení v sále 
Základní školy na Hukvaldech, viděli jsme i velice kvalitní cirkusové vystoupení, kdy žáci i učitelé ocenili 
profesionalitu předvádějících umělců. Žáci prvního i druhého stupně navštívili Divadlo loutek v Ostravě, kde 
viděli pěkná divadelní představení, a na konci školního roku svá  vystoupení předvedly oba dramatické 
kroužky. 

Z akcí zaměřených na zdraví a ochranu člověka vyberme projektový den – Ochrana člověka          
za mimořádných událostí, který proběhl pod heslem „Kdo přežije?“. Žáci byli rozdělení do 10 skupin          
(ve skupině byly zastoupeny všechny třídy) a plnili úkoly z oblasti zdravovědy, požární ochrany, dopravní 
výchovy, poznávali varovné signály, prokazovali znalost potřebných telefonních čísel, balili evakuační 
zavazadla, učili se používat prostředky improvizované ochrany.  

Děti prvního stupně pracovaly v projektu Zdravé zuby, účastnili jsme se soutěže Besip  
V letošním školním roce se žáci školy opět zapojili do soutěže Zachraň strom. Stanice mladých 

turistů Frýdek – Místek a občanské sdružení MLÁ-DĚ udělilo naší škole diplom za záchranu 235 stromů    
18 metrů vysokých. Žáci společně s rodiči odevzdali celkem 23 560 kg papíru, což na žáka činí 112,19 kg. 
Ušetřená plocha lesa (0,17 ha) určitě stojí za tu námahu. Udělení odměny všem sběračům je pak 
povzbuzením k pokračování pro příští školní rok. Děti sbíraly i plastové vršky z PET lahví (56 kg), některé 
byly čistit studánku a během ekologického dne vypomohly s jarním úklidem vesnice. Škoda jen,                  
že rozházené papíry se pak objevují podél cest znovu. 

Zaujaly nás i vzdělávací programy – vystoupení šermířské skupiny z Perštejna s programy Gotika, 
Renesance a Husitství a akce Dravci, kde se děti dověděly různé zajímavosti ze života těchto ptáků, viděly 
část jejich výcviku, mohly si je prohlédnout, na některé si i sáhnout, vyfotit se s nimi. Pro žáky prvního 
stupně si vyučující připravili u příležitosti Dne Země soutěž z přírodovědných znalostí. 

Předvánoční čas věnovali žáci školy a jejich učitelé přípravě a realizaci vánoční akademie                
a vánočního jarmarku, a pak už se děti těšily na „Malé šibřinky, kde ukázaly svá taneční vystoupení, 
zasoutěžily si a zatancovaly. Diskotéky se pořádaly i během školního roku v prostorách základní školy. 
Oslava Dne dětí proběhla již tradičně na stadionu  TJ Sokol, přálo nám i počasí, neboť stále svítilo sluníčko 
a pršet začalo těsně po ukončení akce.  

Školu navštívily děti naší mateřské školy, žáci pátého ročníku ze Staříče, prostory školy si mohli 
návštěvníci prohlédnou během dne otevřených dveří, většinou to byli rodiče s dětmi, které přišly k zápisu    
do první třídy, neboť obě akce probíhaly současně. 

1. – 3. třída pořádaly projektové dny – vyučování s rodiči, strašidelný den ve škole, čertovský den, 
cestu po světadílech, noc s pohádkou a týden tvořivosti. 

Žáci 7. ročníku se opět zapojili do Projektu Občan, předvedli svou práci spolužákům, představitelům 
obce Fryčovice, vystoupili ve Frýdku - Místku a jejich práce byla oceněna tím, že byli vybráni                          
a reprezentovali naši školu a obec na mezinárodním setkání v Praze.  

U příležitosti 60. výročí osvobození byla pro žáky 7. – 9. tříd připravena vědomostní soutěž,              
do které se zapojilo 72 žáků (28 dětí získalo diplomy), žáci osmé a deváté třídy navštívili památník 
v Hrabyni a Darkovičkách. 

 
V rámci boje se sociálně patologickými jevy se naši žáci setkali se studenty z Ameriky. Diskutovali 

s nimi o zdravém životním stylu, závislosti na drogách, alkoholu, o kouření. Ačkoli beseda probíhala 
vesměs přes překladatele, mohli si i sami vyzkoušet své znalosti z angličtiny při individuálních rozhovorech. 

Sportovní areál vybudovaný vedle školy a propojený se školou umožnil plně se věnovat sportu       
ve všech měsících školního roku. Tělocvična byla využita především pro výuku gymnastiky, ale i aerobiku, 
florbalu, uskutečnily se zde lekce dramatické výchovy. V bazénu byl realizován předplavecký (1.třída), 
plavecký (2.,3.třída) a zdokonalovací (4.třída) výcvik pro žáky nejen naší školy, ale i ZŠ Hukvaldy, děti 
ostatních ročníků chodily plavat v rámci hodin tělesné výchovy (1 x za měsíc). 

Žáci devátého ročníku se během celého roku pilně připravovali na přijímací zkoušky na střední 
školy. Přijímací řízení proběhlo a výsledek? Čtyři děvčata se stanou ve školním roce 2005/2006 
studentkami gymnázia, jedna bude studovat na waldorfské SOŠ, jedna na obchodní akademii, SPŠ a SOŠ 
bude navštěvovat šest žáků, SZŠ jedna žákyně, na OU 11 žáků a na ošetřovatelku se bude připravovat 
jedna žákyně. 

Žáci se během školního roku zúčastnili mnoha soutěží. V matematických dosáhl největšího 
úspěchu Tomáš Zahradník (7.třída), který se v okresním kole matematické olympiády umístil na 2. místě. 
Pěkného umístění v okresním kole fyzikální olympiády dosáhli Tomáš Zahradník a David Škandera        
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(oba    ze sedmé třídy). Proběhla dvě kola astronomické olympiády, žáci postoupili do okresního kola 
Archimediády. Okresního kola dějepisné olympiády se účastnila jedna žákyně, jedna žákyně absolvovala 
všechna tři kola chemické soutěže Korchem. Soutěže probíhaly i v českém jazyce (olympiáda, recitační 
soutěže, literární soutěže), ve výtvarné výchově, ale především ve sportu – Coca Cola cup (fotbal – 
2.stupeň), MC Donald cup (fotbal – 1.stupeň, žáci 4.-5.třídy postoupili do okresního kola – 3. místo), 
vybíjená, přehazovaná, street jockey, sálová kopaná, minikopaná, atletika. 

Školní rok končí, prázdniny začínají. Přeji všem hodně příjemných zážitků, pěkné počasí, hodně 
úsměvů a přátel, odpočinku. 

 
     Mgr. Alexandra Filarová, řed. Školy 
 
 

 

DOŽÍNKY 2005 
 

Již po čtvrté se uskuteční dožínky. Zase týden po fryčovské pouti, 21.srpna 2005 od 14,00 hodin            
na stadionu a již ve 13,00 v kostele, kde proběhne svěcení věnců s kulturním programem. 
 Na stadionu proběhne obvyklý program, vystoupí taneční soubor, hasiči, modeláři a další. Vystavovat 
výrobky a své produkty budou pěstitelé, chovatelé a doufáme, že i další zájemci. Pro děti opět nafukovací hrad 
a loterie. Na závěr tradi ční bohatá tombola s hlavní cenou – vykrmené prase. 
      
 
          Jaromír Kublák  
 
 
 

INZERCEINZERCEINZERCEINZERCE    
 
 

Koupím dům ve Fryčovicích a okolí. Možno i k rekonstrukci. Platba hotově.  
Telefon: 777 556 536 nebo 777 556 142. 

 
 

Restaurace SOKOLKA zve všechny na tradiční IV. 

PIVNÍ SLAVNOSTI 
 

V úterý 5.července 2005 od 16 hodin na stadionu TJ 
Sportovní všestranný sedmiboj. 

Přijďte si zasoutěžit nebo jen poklábosit a posedět. 
Občerstvení: uzené makrely, grilovaná klobása, guláš atd. 

Bohatá tombola, hudba. 
Atrakce pro Vaše děti (skákací hrad, autíčka,…) 

 
 

Opravy: 
• Chladniček, mrazniček 
• Plnění autoklimatizací 
• Do 24 hodin ; nepřičítáme DPH za práci, So – Ne bez příplatku. 
• Přímé spojení s mechanikem: 

605 140 362 
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Cykloservis – Ivánek Dušan 
 

• Prodej a servis jízdních kol 
• Stavba kol na zakázku, dle přání a potřeb zákazníka 

• Kola horská, treková, silniční, streetová 
• Roční garanční servis zdarma 

• Prodej cyklodoplňků 
• Otevírací doba: Sobota od 09.00 do 13.00 hodin 

• Tel.č. 777 243 819 
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 ® TexColor Ostrava, spol. s r.o. 
  Na Mlýnici 33  
 Ostrava -Přívoz 
 702 00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                              Při odběru kompletního zateplovacího systému 

                         

 
 
Fryčovický zpravodaj č.2/2005 
 
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: 
frycoviceou@cmail.cz  
 nebo vrata.konecny@seznam.cz 
 
Informace: 
 na tel.č. 603/99 66 44  Ing. Vratislav Konečný. 

 
Uzávěrka č.3/2005 
  je: 26.9.2005 
 
 
 
 
Příloha k Fryčovickém zpravodaji č.2/2005 
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