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Fryčovice 

 
Fryčovice, krásná to malebná víska, 

kdekdo si zde z radosti píská. 
A to nejen v hospodě, 

ale i dobře zásobeném obchodě 
Jdu kolem školy a hle…! 

Nový bazén stojí zde. 
Můžeme plavat do sytosti, 
v sauně potit se dle libosti. 
Hospod je tu víc než dosti, 

v Sokolce cvičit můžeme až do morku kostí. 
Do Tvardka na večeři zajít si 
a dospělí dobré pivo vypít si. 

Bramborárna obživu zajistí nám, 
fry čovické brambůrky… no ty jsou mňam. 

Kdo žije zde, ten nelituje! 
Fryčovice nejlepší vesnice je!!! 

 
Lucie Meierová, 6.třída 

 
Vážení občané, 
 poslední dny letošního roku jsou spojeny s přípravou na vánoční svátky a také s hodnocením práce 
obecního úřadu za uplynulý rok 2005. Většinou je hodnoceno to, co bylo postaveno či opraveno. Zkrátka to, co občanům 
zpříjemní či ulehčí život v naší obci. Nejviditelnější jsou investiční akce, ale chtěl bych zmínit, že významná a důležitá je 
také každodenní práce celého úřadu, členů rady a zastupitelů obce. Důležitá je také spolupráce, a ta je podmínkou 
rozvoje obce. 
 Dokladem rozvoje je nárůst výstavby rodinných domků. Na 12ti parcelách na „Gřesovém“, kde obec vybudovala 
inženýrské sítě a odprodala pozemky majitelům, je postaveno devět rodinných domků. Celkový rozvoj výstavby přinesl 
i nárůst počtu obyvatel naší obce. Dnešní počet je 2 230 a zájem o bydlení ve Fryčovicích stále stoupá. 
 Největší investiční akcí posledních let byla stavba Fry Relax Centra – víceúčelové haly, která je součástí základní 
školy. Bazén je využíván k výuce plavání nejen žáky naší školy, ale i žáky ZŠ Hukvaldy a ZŠ Stará Ves   nad Ondřejnicí. 
Služby poskytované relaxačním centrem jsou využívány i zájemci z širokého okolí. Nezanedbatelná jsou také tři nová 
pracovní místa, která v tomto zařízení vznikla. 
 Byla dokončena a zkolaudována stavba rybníka u hájovny v Zámrklí. Na nevyužité louce vznikla pěkná vodní 
plocha, která zkrášluje přírodní kout naší obce. Byl opraven sakrální kříž na křižovatce a také památník obětem            
1. světové války. Těsně před dokončením je generální oprava lávky u Doležilů. 
 Určitě jste si všimli, že v září byla zahájena důležitá rekonstrukce budovy obecního úřadu. Tuto rekonstrukci 
provádí firma Tchas a dokončení se plánuje na srpen roku 2006. Pošta ani obecní úřad se nebudou muset přemisťovat. 
Oba tyto úřady budou pracovat za probíhající rekonstrukce. Práce ve ztížených podmínkách bude náročná nejen       
pro zaměstnance, ale bude vyžadovat určitou trp ělivost i od občanů. Zdravotní středisko může být zprovozněno            
po kolaudaci v srpnu nebo v září roku 2006. 
 Nové investiční akce připravované na příští rok jsou : výstavba chodníku u Prodexu a oprava fary. Na chodník je 
zhotoven projekt a připravuje se stavební povolení. Na faru byl vyhotoven statický posudek a bude se připravovat 
projekt. Do toho, jak využít objekt fary, jsme chtěli zapojit i širší veřejnost. Z 1400 anketních lístků, které občané 
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dostali spolu se zpravodajem, se nám vrátilo pouze 36. Tímto souhlasí občané s návrhem využití fary na klubovnu       
pro matky s dětmi a muzeem dějin obce? Nebo je jim to jedno? 
 Letošní rok byl důležitý i pro naše dvě největší společenské a zájmové organizace v obci – hasiče a sokoly. 
Hasičům byla zakoupena od města Frýdlant nad Ostravicí starší cisterna Tatra a cisterna Liaz byla odprodána obci 
Darkovice. Bezúplatně byl hasičům převeden od Ministerstva vnitra ČR vyřazený WW transportér, který se 
zprovozňuje. V hale TJ Sokol byla provedena rekonstrukce podlahy s náklady 1 200 000,- Kč. Pan poslanec                 
Ing. Petr Rafaj dodržel svůj slib, který dal při slavnostním otevření rekonstruované sokolovny, a pomohl zajistit          
na rekonstrukci podlahy dotaci 1 100 000,- Kč. Věřím, že nové věci přispějí ke zkvalitnění činnosti těchto organizací       
a také k většímu zájmu dětí a mládeže vyplnit svůj volný čas. 
 Závěrem chci poděkovat všem těm, kteří se dobře starají o svůj dům a jeho okolí, a tím přispívají ke zkrášlení 
celé naší obce. 
 

         Ing. Jiří Volný,starosta obce 
 
 

Hezké prožití vánočních svátků a do nového roku 2006 hodně štěstí, zdraví, úspěchů a vzájemného 
porozumění přejí 

              starosta obce, rada obce a pracovníci obecního úřadu. 
 

 
Usnesení z 17.zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne 12.10.2005 
 
1      Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1.1. Zprávu o činnosti rady obce 
 
2. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
2.1. Rozpočtové opatření č.2 na rok 2005 
 
3. Zastupitelstvo obce rozhodlo: 
3.1. O záměru prodeje pozemku parc.č.22 k.ú. Fryčovice, o výměře 288 m2 
3.2. O záměru prodeje pozemku parc.č.1363, o výměře 317 m2 a pozemku 1364/1 o výměře 377 m2, vše k.ú.   

Fryčovice 
 
4. Zastupitelstvo obce pověřuje: 
4.1. Kontrolní výbor prošetřením škody v Mateřské škole Fryčovice a zpracováním návrhu řešení vzniklé situace 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TJ Sokol Fryčovice  - oddíl kopané informuje … 
 
 Mladší žáci 
 Rok 2005 jsme začali účastí na pěti halových turnajích, kterými jsme si zpestřili zimní přípravu. Výsledky byly 
výborné, všechny turnaje jsme vyhráli. Další akcí, které jsme se zúčastnili, byla zimní okresní liga v halovém fotbale, 
která se skládala ze tří postupových kol. Naši chlapci všechny tři turnaje vyhráli a zaslouženě se mohli radovat z titulu 
okresních přeborníků. 
 Jarní část soutěže, které se účastníme, nám vyšla taktéž nad očekávání. Opět jsme všechny zápasy vyhráli              
a v celkové tabulce obsadili zaslouženě první místo. Na závěr sezóny jsme uspořádali na místním hřišti finálový turnaj     
6 nejlepších mužstev soutěže. V turnaji jsme nezaváhali a zaslouženě zvítězili. 
 Nelze než sezónu 2004-05 hodnotit jako výbornou, za což patří dík a uznání všem chlapcům, kteří se na těchto 
úspěších podíleli. Většina z nich odešla do kategorie starších žáků a lze si jen přát, aby v těchto výkonech pokračovali      
i nadále. 
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 Podzimní část sezóny 2005-06 jsme začali prakticky s jiným – novým kádrem. Opustilo nás 6 chlapců, kteří tvořili 
základ mužstva. Nečekali jsme zázraky, ale výsledky nás mile překvapily. Z 11 zápasů máme bilanci 8 vítězství                
a 3 porážky. Chlapci se snaží, ale naší nevýhodou je příliš úzký kádr. Absence 2 – 3 hráčů je pro nás pohromou. Tímto 
se obracíme i na rodiče chlapců ve věku 6 –9 let, přiveďte mezi nás své ratolesti. Každý bude vítán. 
 Na závěr chceme poděkovat všem rodičům, oddílu kopané, TJ Sokol a obecnímu úřadu za podmínky, které nám 
vytvářejí při naší činnosti. Děkujeme a všem přejeme hodně zdraví a štěstí v roce 2006. 
 
         Za oddíl trenéři J.Petráš a L.Adamovský 
 Starší žáci 
Do podzimní části okresního přeboru vstoupili naši žáci značně oslabeni, kdy pět hráčů odešlo v letní přestávce              
do kategorie dorostu, tři na hostování do Staříče a dva do Frýdku-Místku.  
Přes tento podstatný úbytek hráčů jsme sehráli v okresním přeboru vyrovnaná utkání a nakonec obsadili po podzimní 
části soutěže 9.místo se ziskem 13 bodů za 4 vítězství, 1 remízu a 6 porážek při skore 32:20. Nejlepším střelcem se stal 
Daniel Vašica s 10 brankami. 
Družstvo vedla dvojice Roman Konečný a Ing. Tomáš Strnadel.  
          Zpracoval Ing. Tomáš Strnadel 
 

Dorost 
Po roční přestávce družstvo dorostu opět obnovilo svoji činnost. Po přihlášení do soutěží OFS ve Frýdku-Místku bylo 
zařazeno do okresní soutěže.  
Páteř mužstva měli tvořit hrá či ročníku 1988 doplnění o hráče, kteří přešli z žákovského mužstva. Počáteční fáze 
opětovného budování družstva nebyly jednoduché. Hráči si po roční nečinnosti museli znovu zvykat na tréninkový             
a zápasový cyklus. Tady se projevila zbytečná roční přestávka. Rovněž tréninková a zápasová morálka mužstva byla 
zpočátku velmi špatná. Zejména hráči, na kterých měla ležet zodpovědnost, svým špatným přístupem, nesportovním 
chováním, porušováním životosprávy a nesoustředěným přístupem k tréninkům i k zápasům nesplnili očekávání. Tomu 
také odpovídaly výsledky. První čtyři zápasy v OS a čtyři porážky. V této fázi soutěže již pomalu začínali přebírat  
zodpovědnost mladší hráči, zejména ti, kteří přešli z žákovského mužstva. Postupně se lepšila docházka  na tréninky        
i zápasy, což se projevilo i na výsledcích. Od pátého kola již mužstvo neprohrálo a za 3 remízy a 2 výhry získalo 9 bodů 
při skóré 16:21 a obsadilo v tabulce 8.místo. I přes zlepšené výkony mají hráči dorostu stále co zlepšovat.                       
Při zodpovědném přístupu k tréninkům a zápasům mohou pomýšlet na daleko lepší umístění.  
Nejlepším hráčem podzimní sezóny se stal Radim Droždiak, nejlepším střelcem David Kaufman se 4 brankami. 
Mužstvo vedla trojice trenérů Jiří Opluštil, Roman Pecka a Petr Janek 
 
          Zpracoval Jiří Opluštil 
 
„A“ mužstvo mužů 
 Když hodnotíme podzimní část, tak určitě nebudu spokojený s umístěním a získanými body. Odehráli jsme         
13 utkání, z toho 3 vítězství, 2 remízy a 8 porážek. Skóre 14:28. Nejlepšími  střelci byli Jan Rumel 7 a Michal Randjak    
3 branky. Po herní stránce jsme nebyli vždycky horší než soupeři, ale svými chybami, neproměňováním gólových šancí 
jsme se připravili o lepší výsledky.  Ale byly i zápasy, kdy jsme propadli z fyzické kondice a v disciplíně.  Taky vidím 
důvod i v slabším kádru. Do zimní přípravy by se měl kádr posilnit alespoň o 3 – 4 hráče. Chtěl bych vyzdvihnout hráče, 
kteří svým přístupem k tréninkům a k zápasům jdou příkladem pro ostatní. Je to Lukáš Baran, Daniel Galásek, Rosťa 
Míček a Roman Konečný. Někteří hráči musí zapracovat na fyzičce, další musí doléčit zranění, ale všichni by měli 
zlepšit svůj přístup k fotbalu. A věřím,že potom nebudeme mít problém se sestupem. Taky vím,   že i já mám svůj podíl, 
že sezóna dopadla tak špatně. Nakonec bych chtěl poděkovat hráčům, výboru za výborné podmínky, které nám 
připravil, dále fanouškům, kteří to s námi vydrželi, ale i fanouškům, kteří jen kritizovali.  Do jarní části bych chtěl, aby 
si hráči uvědomili, že když jdou na hřiště, tak reprezentují nejen sebe, ale i klub,   za který hrají. Jsou to FRYČOVICE ! 
A byl bych rád, kdyby všichni fanoušci nám byli nakloněni a v zápasech nás povzbuzovali a ne jen kritizovali. 
           Zbyněk Tučný 
 
 
Vážení spoluobčané, 
 
 je to k nevíře, už za několik málo dní jsou před námi vánoční svátky a konec roku. Letošní významné události 
byly 80. výročí založení KSČ a 60. výročí  osvobození obce a vlasti Rudou armádou a spojeneckými vojsky. Členové 
strany a příznivci si dne 6. května toto výročí připomněli u pomníku padlých a umučených na počest  ukončení 
II.světové války a vítězství nad fašismem Rudou armádou a spojeneckými vojsky. Sešli jsme se v hojném počtu. 
Zástupci ZO KSČM a bojovníků za svobodu položili věnce a někteří ze zúčastněných položili kytičky. Po úvodním slovu 
předsedy ZO v dojemném proslovu pokračoval  Ing.Antonín Richter. Oslavy byly zahájeny a ukončeny Fryčovickou 
dechovou hudbou. Za doprovodu  dechovky většina účastníků přešla k pohostinství „U Tvardků“. Druhá část oslavy už 
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byla Májová veselice. K tanci a poslechu hrála hudební skupina „Šmidlibojs“. K dobré zábavě přispěla i hodnotná 
tombola. Všem zúčastněným i všem těm, kteří svými dary podpořili oslavy, patří naše upřímné poděkování. 
 Tímto připomenutím chci Vás všechny ujistit, že ZO KSČM spolu s Bojovníky za svobodu a kulturní veřejností 
jsou si vědomi nutnosti připomínat obrovské oběti a útlak, který postoupili nejen civilní obyvatelé a nejen v naší vlasti. 
Vždyť i dnes kupící problémy ve světě se vyhrocují ve války. 
 Ne náhodou se válka i dnes stala základní prostředkem politiky a zbrojním impulsem k překonání ekonomických 
a jiných problémů. Teď v poslední době zaznamenáváme dokonce snahu některých pohrobků nacismu revidovat 
rozsudek dějin a vést znovu kdysi prohrané bitvy s naprostým nedostatkem základní historické paměti. 
 
 Vážení spoluobčané, 
závěrem Vám všem přeji šťastné a veselé prožití vánočních svátků. Do nového roku hlavně pevné 
zdraví, štěstí, hodně lásky, pracovních úspěchů a vzájemného porozumění. 
       
      S pozdravem  „Světu mír“ za ZO KSČM 

      Ranocha Zdeněk, předseda ZO 
 
 

Nemocnice ve Frýdku-Místku 
Nutně hledá DÁRCE KRVE. Každý dárce dostává dárek a občerstvení zdarma a navíc od 1.10.-20.12.2005 budou 

všichni dárci zařazeni do soutěže o hodnotné ceny, např. 50 l soudek piva Radegast, tenisovou raketu Head, 101 dílný 
skládací kufr s nářadím, příklepovou vrtačku a AKU vrtací šroubovák, posilovače těla, dárkové předměty Toyota           

a Radegast a další dárky. Více na www.nemfm.cz. 
 
 

 
 
 

MO ČSSD Fryčovice přeje všem občanům příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší   o nového 
roku 2006  
       Ing. Jiří Volný, předseda MO ČSSD 
 
 

 
Ze života ZUŠ Brušperk 

 
Základní umělecká škola v Brušperku je školou s dlouholetou tradicí. 1. září 2005 zahájila již 5O. školní rok. Děti  zde 
mají možnost navštěvovat výtvarný a hudební obor. V praxi to znamená, že se mohou věnovat  různým výtvarným 
činnostem počínaje malbou, prostorovou tvorbou, pracovat s hlínou a vyrábět různé drobné keramické předměty, 
poznávat přírodu a naučit se ji vnímat a chránit.  V hudebním oboru se děti učí zpívat  a hrát na klasické hudební 
nástroje, ale také na elektrické klávesy a cimbál. Seznamují se s hudební teorií   významnými osobnostmi světa hudby.   
V rámci výuky hry na nástroj jsou žáci od 3. ročníků  zapojeni o  různých komorních souborů, mají možnost 
navštěvovat pěvecký sbor. 
Na škole působí houslový soubor –  vedoucí uč. Jana Kovalová 
cimbálová muzika –  uč. Věra Ranochová 
soubory zobcových fléten – uč. Pavel Konečný, Petr Habernal 
pěvecký sbor – uč. Jana Konečná 
komorní pěvecký sbor – uč. Šárka Dvorská  
Celkem školu navštěvuje  375 žáků, které  vyučuje 19 pedagogů.  
V minulém školním roce učitelé připravili  s dětmi  15 školních předehrávek pro rodiče. Žáci se na nich učí  vystupování 
na veřejnosti a postupně se zbavují trémy a strachu. Žáci ZUŠ účinkovali také na vánočních besídkách, v pásmu koled 
pro brušperský domov důchodců, na vánočním koncertu ve fryčovickém kostele. Pravidelně vystupovali na vernisážích 
výstav v Národním domě.  Pro rodiče i širokou veřejnost se konaly v jarních měsících  4 žákovské koncerty a 3 koncerty 
letošních absolventů školy.  
Vybraní žáci se  zúčastnili soutěží ZUŠ ve hře na klavír, housle a kytaru. 16 žáků postoupilo do okresního kola, kde se   
4. žáci umístili na 1.místech, do krajského kola byli porotou vybráni  3 žáci. Do ústředního kola postoupil žák klavírního 
oddělení Martin Hýl , který  získal 1. místo. Tentýž žák získal 1. místo také v prestižní klavírní soutěži Prague Junior 
Note. Je to významný a zasloužený úspěch jeho učitelky  Jiřiny Řezankové. Martina Hýla mohli naši posluchači slyšet 
na některém z žákovských koncertů  školy.  2 žáci se zúčastnili také celostátní pěvecké soutěže v Olomouci. 
Jsme rádi, že se slibně rozvíjí  dětská cimbálová hudba. Již druhým rokem pokračovala spolupráce se souborem 
Ondřejnica. Pro žáky to představovalo možnost různých výjezdů, ale také více odpovědné přípravy. Společně                
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se souborem Ondřejnica se zúčastnili zájezdu do Prahy, kde několikrát vystoupili pro ve řejnost.   Dále účinkovali         
na výchovných koncertech, obecních slavnostech, v ostravském Divadle loutek, na dětské folklorní přehlídce. 
Řadu akcí zorganizovali také učitelé výtvarného oboru. Žáci vytvořili velice zdařilé keramické plakety a kachle 
s tématem brušperské architektury. Úspěšně se zúčastnili krajského kola přehlídky výtvarných oborů ZUŠ nazvané Oči 
dokořán a postoupili do celostátního kola. Vyvrcholením  aktivit výtvarného oboru byla tradi ční výstava prací  žáků         
a absolventů.  Pod názvem Od moudrosti přírody ke strojům a robotům proběhla v budově ZUŠ  ve dnech   od 9. do 20. 
května. Příznivé ohlasy  a vysoká návštěvnost svědčila o vysoké úrovni. Poslední akcí byl Plenér,  krajinářský kurs      
pro žáky,  který proběhl na chatě Poltesko v Palkovických Hůrkách ve dnech 24.- 26. června 2005. 
 
Do Základní umělecké školy v Brušperku dojíždějí žáci ze širokého okolí. Část děti ze spádových obcí mají možnost 
navštěvovat výuku na některé z poboček, které máme  v Krmelíně, Fryčovicích, na Hukvaldech a ve Staré Vsi. 
Ve Fryčovicích má naše základní umělecká škola k dispozici jednu učebnu v budově základní školy. V současné době 
zde vyučuje  paní učitelka Šárka Dvorská zpěv. Ostatní žáci musí dojíždět do Brušperku, protože se jich letos přihlásilo 
příliš málo (12 dětí navštěvuje hudební obory, 7 dětí výtvarné oddělení) a vyučující za nimi nemohou z důvodu složitosti 
vyučovacího rozvrhu dojíždět.  
Kdybychom měli zavzpomínat na loňský školní rok, určitě by nás potěšil úspěch Matěje Lanči, který vyhrál  3. místo 
v celostátní soutěži  v Olomouci. Radost jsme měli i ze dvou koncertů pořádaných v této obci – jeden vánoční a jeden    
na konci dubna pod názvem Valčík na rozloučenou. Vystoupili zde sólisté, hosté, pěvecký sbor pod vedením paní 
učitelky Mileny Mrkvové  a houslový soubor pod taktovkou pana učitele Jindřicha Řezanky. Oba tito učitelé završili 
svou pedagogickou kariéru a koncertem se rozloučili se svými žáky, kolegy a posluchači. Koncert měl vynikající úroveň 
a nadchl i publikum, které odměnilo účinkující bouřlivým potleskem. Přáli bychom si, aby zájem posluchačů neustával 
a svou návštěvností podpořili další koncertní vystoupení. Těšíme se na další hudební setkání s Vámi, přejeme Vám 
hezké vánoční svátky a úspěšný nový rok 2006.     
             ZUŠ v Brušperku  

 
 
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. Blíží se doba 
předvánočního shonu a příprav, zavládne atmosféra očekávání i chystání vánočních dárků těm nejmilejším. 

Předvánoční čas se pozná i u nás v mateřské škole. Vyzdobili jsme společně s dětmi t řídy a chodby, vyrábíme 
dárečky pro své nejbližší, připravujeme se na vánoční besídku. 

Děti chystají pro své rodiče překvapení v podobě vánočních písní, veršů , koled a tanečků, připomeneme   si různé 
zvyky a tradice, abychom si co nejvíce přiblížili radostné chvíle Vánoc. 
 
     Přejeme Vám, abyste vánoční svátky prožili v rodinném kruhu ve zdraví a spokojenosti s těmi, které máte rádi           
a aby čarovná atmosféra Vánoc přetrvala a úspěchy příštího roku 2006  
předstihly roky minulé.. 
                                                           
                                                                   Děti a zaměstnanci  
                                                                                    MŠ Klubíčko Fryčovice 

 
        
Klidné a radostné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně lásky, svěžesti, 

optimismu, rodinnou pohodu, úspěchy v práci, pevné zdraví a Boží požehnání 
 
                                přejí členové Komise školské, kulturní a tělovýchovné 
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Zastavte čas a navštivte nás ve Fryčovicích 
 
                  P O Z O R !!!                akce vánoce 2005 
 
Prázdninový týden:   23.12.2005   9.00 – 21.00 hod. 
    24.12.2005   zavřeno 
    25.12.2005   zavřeno 
    26.12.2005   9.00 – 21.00 hod.  
    27.12.2005   9.00 – 21.00 hod. 
    28.12.2005   9.00 – 21.00 hod. 
    29.12.2005   9.00 – 21.00 hod. 
    30.12.2005   9.00 – 21.00 hod. 
    31.12.2005   zavřeno 
    01.01.2006   zavřeno 
 
Vánoční ceny: 
Bazén 
Děti    25.-Kč   celý den 
 
Rodinné vstupné:  95,-Kč  dopoledne  
(2dospělí+2děti)              115,-Kč  odpoledne 
 
Squash: 
Děti,studenti:   50,-Kč  celý den 
 
 
Udělejte radost svým blízkým, kupte jim originální vánoční dárek, slevové poukázky našeho centra!!!! 
Těšíme se na vaši návštěvu. 
   
Veselé vánoce a hodně štěstí  do nového roku přejí 
        zaměstnanci FRY Relax Centra 

 
FRY  Relax Centrum 
 
  Vážení spoluobčané, 
 blíží se nový rok  2006 a s ním i čas k hodnocení  a rekapitulací roku končícího. 
  Fryčovické Relaxační centrum bylo slavnostně otevřeno 8.1.2005. Postupem času si získalo přízeň 
spoluobčanů všech věkových kategorií. Je v hojné míře navštěvováno obyvateli naší obce, ale i občany z okolních vesnic 
a měst. Pro svou téměř rodinnou atmosféru se stalo oblíbeným místem odpočinku a relaxace pro rodiny  s dětmi,  starší 
 generaci, ale i pro velmi zaneprázdněné a vytížené spoluobčany, kteří zde rádi načerpají nové síly  a odpoutají se 
od uspěchaného všedního života. 
  A teď něco o samotném  provozu centra. 
  Při vstupu do areálu se ocitnete v recepci, kde Vám budou podány veškeré informace týkající                   
se  provozu a činnosti centra.  V recepci se může každý zákazník občerstvit a posedět v příjemném prostředí. Je zde 
zajištěn výběr sportovního vybavení, které si mohou zakoupit nebo jen vypůjčit. 
  V areálu se dále nachází bazén s whirpoolem, squashový kurt, badmintonový kurt, sauna a další služby.  
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  Koupelový bazén je zhotoven z nerezové oceli . Je 12 m dlouhý,  5 m široký a 1,3m  hluboký. Je vybaven 
dvěma protiproudy, chrli čem vody a perličkou. Teplota bazénu je nad 28ºC. Jeho součástí je hydromasážní vana 
whirpool s masážními tryskami  a teplotou nad 34ºC.  Kapacita bazénu je 15 lidí. Kapacita hydromasážní vany je            
8 lidí.  Bazénová hala je vybaven monitorovacím systémem a rovněž ovládání atrakcí je řízeno obsluhou přes počítač.    
V bazénu probíhá  plavecká škola pro děti základních škol,  aquaaerobic pro ženy i muže. Squashový kurt je velmi 
moderní, s prosklenou zadní stěnou a s příjemným diváckým zázemím.  Malá tělocvična slouží především žákům zdejší 
školy, ale badmintonový kurt, který je součástí tělocvičny, dává možnost využít tyto prostory  i širší  veřejnosti. 
  Horkovzdušná sauna pro 8 lidí je vybavena nerezovými elektrickými kamny, palubky jsou vyrobeny       
ze skandinávského smrku. Na  lavice, opěrky a další součásti sauny byla použita africká vrba abachi. Po saunovací 
proceduře se mohou návštěvníci ochladit ve  venkovním  bazénku a relaxovat v prostorné odpočívárně, anebo využít 
služeb dvou masérů.  Celý objekt je bezbarierový a má dobré sociální zázemí . Podlahové topení a moderní 
vzduchotechnické zařízení  udržuje ve všech prostorech optimální hodnoty, které jsou monitorovány a kontrolovány 
obsluhou v recepci. 
  Otvírací doba, 9.00 hod – 21.00 hod., dává šanci pro odpočinek a relaxaci i  velmi zaměstnaným občanům 
a podnikatelům, kterých je v okolí dostatek.  Pro stálé zákazníky jsou připraveny různé možnosti slev podle náročnosti 
zákazníka.  Poslední dobou se velmi slibně rozvíjí i spolupráce se zdravotními pojišťovnami. Areál je rovněž vhodný   
pro pořádání různých podnikových a soukromých akcí. 
  V tomto prvním roce provozu centra, který byl zkouškou jak pro zaměstnance, tak pro naše spoluobčany, 
se zde vystřídalo necelých 40 000  návštěvníků. Většina z nich se zde opakovaně vrací, což svědčí o tom, že jsme se vydali 
správnou cestou. 
           Pavlína Hlavatá 

 
Vánoční stromeček 
 
Zas se blíží po roce. 
Kdo? No přece Vánoce. 
S tátou vezmem malou pilku, 
Stromek máme za mžik, chvilku. 
Smrk, jedle či borovice, 
jen ať vejde do světnice. 
K oknu ho pak postavíme, 
baňkami ho nazdobíme, 
sto světýlek na něj dáme 
a hotovo, už to máme. 
Co teď budem dělati? 
Sněhuláky stavěti. 
Jednoho k oknu k borovici, 
ať jí není smutno přeci. 
Večer, až se rozzáří, 
po vydatné večeři 
vrhnem se k ní ze všech stran, 
podívám se, co tu mám. 
Tolik hra ček, dárků moc, 
to je krásná štědrá noc. 
Poděkujem Ježíškovi,  
ať se na nás nerozzlobí. 
Potom si pod stromečkem 
povídáme s dědečkem. 
O čem si tam vyprávíme? 
To je naše tajemství! 
Třeba Vám to pak povíme. 
Kdy? Za rok, za dva, kdopak ví? 
 
 Táňa Lančová, 6.třída 
 
Ať je láska ve Vašich  
srdcích nejen o Vánocích…. 
 
 Radostné vánoční svátky a splnění všech přání v novém roce 

 přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Fryčovice 
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Rodeokros Fryčovice 
 
 Už jednou jsme Vás ve Fryčovickém zpravodaji informovali o naší činnosti. Bylo to vloni  po absolvování 
1.závodní sezóny. Letos 12.11.2005 jsme ukončili 3.sezónu. 
 Za 2 roky se stalo mnoho změn, nejen v soutěži samotné, ale i v našem týmu. Změnili jsme název týmu                         
z „fa FRYMM“ na „Fry čovice tým“ Tím jsme získali i více sponzorů, což nám umožnilo postavit nový soutěžní vůz, 
který jste mohli vidět na některých akcích ve Fryčovicích, např. Dožínky. 
 „Fry čovice tým“, se svým speciálně upraveným autem Škoda Favorit,             
se zúčastňuje seriálu soutěží v rodeokrosu o Pohár Vřesinské rokle, v kategorii         
o 1600 ccm, pod startovním číslem 22 s jezdcem Markem Laníkem. 
 V loňském roce jsme se museli poprat s různými problémy nováčků                 
a sezónu jsme ukončili na celkovém 4.místě. 
 Letos jsme s přípravou začali brzy, ale zima trošku pozměnila plány. Závody 
měly začít v březnu, ale vzhledem k okolnostem začaly až 30. dubna. Jelo se jen         
7 závodů, bylo to méně než v jiných letech. V naši kategorii soutěžilo 9-11 vozů. 

 Na přípravě auta hodně záleželo nejen 
před sezónou, ale i mezi závody      a samotnými starty. Tuto zodpovědnost na sebe 
vzal Michal Hlavatý spolu s Josefem Strakošem pod vedením hlavního mechanika 
Libora Hlavatého. Na trati už veškerá zodpovědnost padala na jezdce Marka 
Laníka. 
 V letošním poháru se týmu dařilo. Dostali jsme se 6x na stupně vítězů           
a tím i do čela závodů. V čele závodů „V řesinského poháru“ se Marek Laník udržel 
až do konce. Ve 3. závodě se na stupně vítězů jezdec dostal i přesto, že v jedné 
z rozjížděk převrátil auto na střechu a tím ztratil několik cenných bodů. 
 V posledním závodě došlo k ostrým bojům mezi jezdci na předních místech, 

přestože o vítězi „V řesinského poháru“ bylo již rozhodnuto. I když měl náš tým v posledním závodě smůlu, protože se 
v polovině závodu porouchal motor, bodový náskok byl tak velký,        že náš tým pohár v kategorii do 1600 ccm získal   
a tím i ocenění všech, kdo se na tomto úspěchu podíleli. 
 Závody jsou krásná a vzrušivá zábava, ale bohužel i drahá, a to že jsme 
byli v letošním roce tak úspěšní se zasloužili mimo jiné příznivci a sponzoři, 
kterým bychom chtěli poděkovat. Jmenujme především Autoservis Hlavatý, 
René Harazim, FRYMM, Jiří Vija čka, GD reklama, Restaurace U Tvardků, 
Budvar a další. Ještě jednou dík. 
 Úroveň letošního poháru ve Vřesině se oproti minulým sezónám 
organizačně zhoršila, proto bychom si chtěli v příštím roce vyzkoušet jinou 
trať a to Přerovskou rokli a možná i dále. Uvidíme představy jsou pěkné,      
ale nezáleží to jen na nás. 
 
        „Fryčovice tým“ 
 
 

TJ SOKOL Fryčovice  
zve své členy na 

VALNOU HROMADU TJ  
 která se koná v pátek 13.ledna 2006 v sokolovně. 

Začátek v 18 hodin. 
 
 
 

 
TJ Sokol Fryčovice přeje všem spoluobčanům spokojené prožití vánočních svátků   

a do nového roku hodně štěstí zdraví, osobní pohody a na sportovním poli hodně 
sportovního štěstí. 
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*CO  BY  VÁS  MOHLO  ZAJÍMAT* 
*ZÁKLADNÍ ŠKOLA* ŠKOLSKÁ RADA*ZÁKLADNÍ ŠKOLA* 

Školská rada se zřizuje nejen při základních školách.Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých 
žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se              
na správě školy. Zřizuje ji zřizovatel, který stanoví počet členů a vydá její volební řád.Třetinu členů jmenuje 
zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků, třetinu volí ped. pracovníci. Členem nemůže být ředitel školy. Členové 
se volí na tři roky.  
 
30. 11. 2005 byla ředitelkou Základní školy Fryčovice svolána první schůzka školské rady .  
 
Členové školské rady jsou:   pedagogičtí pracovníci – Mgr. Kateřina Bílková 
                                                                                           Mgr. Jiří  Gawlas 
                                              zákonní zástupci žáků   -  Hana Lančová 
                                                                                          Zbyněk Tučný 
                                              zřizovatel školy             -   Mgr. Anna Hrabcová 
                                                                                          Ing. Jiří Volný 
 
Členové školské rady stanovili a schválili Jednací řád školské rady a zvolili svého předsedu  Mgr. Jiřího  Gawlase. 
Dohodli se, že případné změny v hodnocení žáků, školního řádu a plánu práce školy nastanou od 1. 9. 2006.          
 
Zapsala :  Mgr. Anna Hrabcová 

 
Vážení spoluobčané. 
 
Místní  sdružení Občanské demokratické strany ve Fryčovicích přeje všem občanům 
šťastné prožití svátků vánočních, veselého Silvestra a vše nejlepší spolu s pevným 
zdravím v roce 2006.  
    
      

 
OKD, a.s. Důl Paskov 
739 43 Staříč č.p.528 

Kriteria pro přijetí do pracovního poměru: 
• zdravotní stav bez omezení pro práci v dole 
• fyzické předpoklady pro náročné zaměstnání v podzemí 
• vyučení 
• NPE (prašná expozice) do 70% 
• V předchozích zaměstnáních neukončení pracovního 

poměru pro § 52/1b zákoníku práce (porušení pracovní 
kázně zvlášť hrubým způsobem) a bez časté a vysoké 
absence z důvodu nemoci 

• Čistý trestní rejstřík 
• Po získání kvalifikace zájem pracovat v rubání a 

přípravách 
Nabízíme mimo jiné výhody: 

• Týden dovolené nad rámec zákonného nároku 
• Důlní svačiny a přesnídávkové polévky 
• Finanční příspěvek na dovolenou a na Vánoce 
• Příspěvek na penzijní připojištění ve výši až 6000,- Kč 

ročně 
• Možnost přidělení bytu 
• Firemní odměnu za věrnost firmě 

Kontaktní adresa: OKD, a.s, Důl Paskov, 739 43 Staříč č.p.528, 
telefon: 558 492 280 – Pollák Jan 
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Kominictví – Radiník 
Komínové služby – čištění, vložkování, opravy komínů 

Fryčovice 279, 603 841 894 
 

 
Fryčovický zpravodaj č4/2005 

 
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.1/2005  je: 20.3.2006 
 
 


