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Usnesení  z 4. zasedání zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne 28.března  2007 
Zastupitelstvo obce Fryčovice  
3/25 Schvaluje 
Program jednání 3. zasedání zastupitelstva obce konaného 28.března 2007 
3/26 Volí 
návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Zagora, Ing. Jiřina Gřesová, Ing. Radomír Mikala 
3/27 Určuje 
ověřovatele zápisu z 3. zasedání zastupitelstva obce konaného 28.března 2007:                
Ing. Dana Kokešová, Mgr. Anna Hrabcová 
3/28 Bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady obce 
3/29 Schvaluje 
závěrečný účet obce za rok 2006 spolu se „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce Fryčovice za rok 2006“ s výrokem : Zastupitelstvo obce Fryčovice vyjadřuje souhlas 
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad 
3/30 Rozhodlo 
o přijetí dotace Ministerstva financí ČR na „Rekonstrukci budovy základní školy č.p.628 – 
výměna oken a zateplení objektu ve výši 6 mil. Kč“ 
3/31 Schvaluje 
záměr investičních akcí na léta 2007 – 2010 za předpokladu získání dotací: 

1. ZŠ Fryčovice – knihovna, rekonstrukce vytápění, zateplení budovy, úprava okolí 
2. Fara – rekonstrukce budovy 
3. Projekt, realizace kanalizačního sběrače odpadních vod 
4. Rekonstrukce budovy „Juřena“ – dům s pečovatelskou službou 
5. Projekt a realizace středu obce 
6. Rekonstrukce hájenky, výstavba rybníku, celková úprava areálu 

3/32 Schvaluje 
rozpočet obce Fryčovice na rok 2007 a současně ruší rozpočtové provizorium na rok 2007 
3/33 Stanoví 
výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce, dle přílohy, s účinností od 1.3.2007 
3/34 Rozhodlo 
o koupi pozemků parc.č.1539/22, o výměře 371 m2, a 1539/23, o výměře 132 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, od pana Jaromíra Štefka, bytem Fryčovice,     
do vlastnictví obce Fryčovice za cenu 20,- Kč/m2 

3/35 Rozhodlo 
o přijetí záměru prodeje nově odměřeného pozemku parc.č.1866/12 k.ú. Fryčovice              
o výměře 547 m2. 
 
Usnesení z 4.zasedání zastupitelstva obce Fryčovice konaného dne 13.června 2007 
Zastupitelstvo obce Fryčovice 
4/36 Schvaluje 
program jednání 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.června 2007 
4/37 Volí 
návrhovou komisi ve složení: Ing. Jiří Zagora, Ing. Radomír Mikala, p. Jaromír Kublák 
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4/38 Určuje 
ověřovatele zápisu z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného 13.června 2007: Ing. Jiřina 
Gřesová, Ing. Dana Kokešová 
4/39 Bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady obce 
4/40 Rozhodlo 
o poskytnutí daru TJ Sokol Fryčovice ve výši 200.000,- Kč 
4/41 Schvaluje 
rozpočtové opatření č.1 na rok 2007 
 
 
 
 
Vážení občané, 
schválený rozpočet obce na letošní rok zahrnuje mimo jiné velkou  investiční akci, kterou je 
zateplení budovy základní školy, výměna oken, rekonstrukce kotelny a přístavba knihovny. 
Oprava budovy školy se provádí na základě výsledků tepelného auditu budovy, který 
stanovil nutná opatření. Investice také řeší dlouhodobé provizorní umístění obecní knihovny 
do prostor, které byly v základní škole určeny pro pracovní dílny. Nově postavená obecní 
knihovna bude propojena s budovou školy a bude mít samostatný přístup pro veřejnost. 
V knihovně bude také veřejně přístupný internet. 
Ve veřejné soutěži na provedení stavby byla vybrána firma Beskydská stavební, a.s. a cena 
celé stavby bude více jak 19 mil. Kč. 
Finanční zajištění akce bude pokryto z rozpočtu obce a státní dotace ve výši 6 mil. Kč. 
Harmonogram prací byl naplánován tak, aby nový školní rok byl  zahájen 3. září. K tomuto 
termínu by měly být připraveny všechny třídy a ukončeny vnitřní práce. Po zahájení 
školního roku budou pokračovat práce na venkovním zateplení a stavbě knihovny. Vše by 
mělo být dokončeno do konce tohoto roku. 
Snahou obce je, aby stavba co nejméně narušila provoz školy. Některé práce se však budou 
muset provádět za provozu školy. Věřím, že se nám podaří všechny problémy spojené 
s rekonstrukcí vyřešit a stavba bude úspěšně dokončena. Naše škola, spojená 
s víceúčelovým komplexem a novou knihovnou, může sloužit jako místní centrum vzdělávání 
a kulturního rozvoje občanů a také k aktivnímu využití volného času. 
 
          Ing.Jiří Volný, starosta obce 
 
 
Hodnocení práce ZŠ Fryčovice za školní rok 2006/2007 
 
 Do školních lavic zasedlo v září 2006 celkem 204 dětí, během školního roku se dvě 
děti odstěhovaly a vysvědčení na konci školního roku si domů odnášelo 202 dětí. Někteří 
byli spokojeni více, někteří méně, ale všem nyní po deseti měsících práce nastává doba 
odpočinku a relaxace. Během školního roku jsme kromě plnění základních povinností 
navštěvovali divadelní představení, jezdili na exkurze a výlety, absolvovali besedy a také     
se zapojovali do soutěží – sportovních, literárních, výtvarných, matematických, fyzikálních, 
chemických a dějepisných. 
 Ve vánočním čase se naši žáci v rámci pořadu Vánoce ve škole pochlubili svým 
vystoupením - zpívání na schodech, hráli na flétny, předvedli malování baněk, tvoření 
vánočních svíčníků, ukázali různě ozdobené stromečky, zatančili a děti dramatických 
kroužků předvedly svá divadelní vystoupení. V březnu se konaly „Malé šibřinky“ tentokrát 
netradičně v novém sále obecního úřadu. Je obtížné skloubit program tak, aby se pobavili 
malí i velcí, ale věřím, že tentokrát se to povedlo a že všichni odcházeli domů spokojeni. 
  Během školního roku se konaly pro žáky druhého stupně dva týdenní sportovní kurzy 
– lyžařský (pro žáky sedmého a osmého ročníku) a cyklistickovodácký (osmý a devátý 
ročník). Oba kurzy proběhly k plné spokojenosti zúčastněných. Žáci prvního až třetího 
ročníku se naopak zúčastnili povinných kurzů plavání, které probíhají ve Fry Relax Centru 
pod vedením našich plaveckých instruktorů (zajišťujeme výuku plavání i pro žáky MŠ             
a ZŠ Hukvaldy), plavat ale chodili žáci všech ročníků v rámci hodin TV. V závěru roku  žáci   
2. až 4. třídy odjeli 2x se svými třídními učiteli na bazén do Nového Jičína, aby se zbavili 



  

 Strana  3  

strachu z hloubky a naučili se plavat ve větším prostoru, žákům druhého stupně byl 
nabídnut kurz záchranného plavání – poskytování první pomoci (záchrana tonoucího apod.), 
čehož mnozí využili. 
 Účast v soutěžích přinesla mnoho nového, mnozí se hodně naučili, někteří překonali 
sami sebe. Největším úspěchem byl postup do krajského kola fyzikální olympiády, vítězství 
mladších žáků v okrskovém kole Mc Donalds Cupu a postup do okresního kola                   
(zde se umístili na druhém místě) a třetí místo ze sedmi škol povodí Ondřejnice v atletice 
žáků prvního stupně. V atletice si  zlaté medaile odváželi nejen jednotliví žáci prvního 
stupně, ale i sportovci ze stupně druhého. Žáci byli oceněni i v literární soutěži s hasičskou 
tematikou a v mnoha dalších.  
 I v tomto roce se žáci druhého stupně (tentokrát šesťáci) zapojili do Projektu Občan   
a velice úspěšně reprezentovali naši školu v Praze.  
 Sběr starého papíru se již stává tradicí. Každý rok se domnívám, že rekord již 
nemůžeme překonat a každý rok jsem mile překvapena – i tentokrát jsme se s celkovým 
množstvím odevzdaného starého papíru přes třicet tun umístili na prvním místě. Všem 
zúčastněným děkujeme. Získané finanční prostředky byly částečně použity na odměny       
pro žáky, částečně byly uloženy na účet SR. 
 Je konec června, žáci byli za svou práci a úspěchy odměněni, vysvědčení je rozdáno, 
máme před sebou dva měsíce volna. Věřím, že je všichni prožijeme ve spokojenosti,            
že k nám bude počasí štědré a že se  ve zdraví vrátíme, abychom zahájili školní rok 
2007/2008 v opravené školní budově. Čeká nás mnoho nového – noví žáci, nové učebnice, 
výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu (žáci prvního a šestého ročníku)        
a my určitě vše s úsměvem zvládneme. Přeji vám hezké prázdninové dny,  
       
         Mgr. Alexandra Filarová, řed. školy 
 
Informace z obecního lesa 
 
Teplá zima a suché jaro významně  ovlivnily hospodaření v obecním lese. Od počátku 
letošního roku bylo již vytěženo 1 450 m³ dřeva, všechno souše, vývraty a zlomy, to je  více 
jak dvojnásobek plánované roční těžby podle platného lesního hospodářského plánu           
na období r. 2004 – 2013. Uvedená těžba se však musela provést, protože lesní zákon 
přikazuje nahodilou těžbu (tj. souše, vývraty, zlomy a stromy usychající) zpracovat 
přednostně před jinými druhy těžeb. 
 
Zalesněno bylo 3,25 ha holin z těžeb a vysazeno 25 200 ks sazenic listnatých dřevin a jedle. 
Jsou to vše meliorační a zpevňující dřeviny, takže Obec Fryčovice požádala Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje v Ostravě o příspěvek na hospodaření v lese ve výši 234 tis. Kč. 
Přitom náklady na zalesnění činí 250 tis. Kč. 
 
V květnu došlo vinou nedůslednosti lesních dělníků ke dvěma požárům při vypalování klestu 
v části lesa „Trnový“. Díky včasnému oznámení  a pohotovému zásahu hasičů nevznikly 
škody na lesních porostech. Ve dnech 24.  a 31. května provedla kontrolu hospodaření           
a ochrany lesa Česká inspekce životního prostředí Ostrava. Byly zjištěny závady menšího 
rázu, jako jsou vyjeté koleje v porostech po přibližování traktorem, roury na okraji lesa        
či odřené stromy po přibližování kmenů. Podařilo se vytěžit a odvézt smrkové dříví 
napadené kůrovci.  
 
Podle intenzity náletu brouků kůrovců do kontrolních feromonových lapačů lze nadále 
očekávat kalamitní ohrožení smrkových porostů a nárůst těžby dříví. 
 
V současné době zajišťujeme vyžínání buřeně (tráva, ostružiník, maliník apod.) kolem 
dřívějších výsadeb lesních stromků.  
 
Cena  palivového dříví  je 500 Kč/m³, u  podávaných  požadavků mají  přednost naši občané 
před ostatními zájemci. 
 
          Ing.Dušan Vyvial 
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HOSPODAŘENÍ V SOUKROMÝCH LESÍCH A SPOLUPRÁCE S ODBORNÝM LESNÍM 
HOSPODÁŘEM 

 
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) zmiňuje 
v § 37 funkci odborného lesního hospodáře.  
Uvádí se zde, že hospodaření ve svém lese je vlastník povinen zajišťovat v součinnosti 
s odborným lesním hospodářem (OLH). Ten vlastníkovi lesa poradí jak hospodařit podle lesní 
hospodářské osnovy, jak postupovat v oblasti dotační politiky, v orientaci mezi úřady ap. OLH 
tedy nezajišťuje vlastníkovi lesa faktické hospodaření v lese (těžbu dřeva, přibližování, 
zalesňování holin atd.), jak by se podle názvu zdálo, ale poradenskou činnost na úseku lesního 
hospodářství. 
 Vlastník má právo si svého OLH sám vybrat a jeho činnost hradit. Pokud si sám nevybere, 
vykonává tuto činnost buď právnická osoba, která spravuje okolní státní lesy, nebo osoba, 
kterou pověří státní správa lesů. OLH podléhá státní správě lesů. 
V případech, kdy vlastník lesa přes upozornění nedodržuje lesní zákon a další předpisy týkající 
se lesního hospodářství, má OLH povinnost oznámit to SSL. Ta zahajuje a vede správní řízení, 
stanoví opatření k nápravě a ukládá pokuty za porušování lesního zákona. Při zahájení 
správního řízení je předem účtován správní poplatek ve výši 1000 Kč. 
 Z praktických téměř desetiletých zkušeností z činnosti OLH v lesích do výměry 50 ha mohu 
uvést několik poznatků. 
Po změně politického uspořádání v roce 1989 se mnozí domnívali, že když se vlastníkům 
lesních pozemků vrátí jejich majetek zpět do užívání, budou na něm hospodařit lépe nežli 
státní lesy nebo družstva. Až na výjimky vidíme, že se to uskutečnit nepodařilo. Zájem většiny 
vlastníků o hospodaření ve vlastním lese je minimální, mnohým je vlastní les přímo přítěží. 
Většinu vlastníků je třeba doslova nutit, hrozit sankcemi, aby zpracovali usychající a suché 
stromy, zalesnili holinu do 2 let, vyžali trávu kolem zasazených stromků nebo nátěrem chránili 
stromky před okusem zvěře. Jednorázové akce za rok nic neřeší, les je jako živý tvor,              
o kterého je třeba neustále pečovat. Bohužel doby, kdy sedlák pravidelně obcházel svá pole      
a les, jsou v nenávratnu.  
 Je třeba si uvědomit, že bez řádně zaměřených a geometricky vytyčených hranic se vlastník 
nemůže divit, že mu stromy vytěží například soused nebo neznámý „lesoplundr“, když ani 
nezná přesné hranice pozemků.  
Při rizikových pracích v lese, například při těžbě dříví, jsou hrubě porušována bezpečnostní 
pravidla (osamocená práce, bez přilby, ochrany zraku, zdravotnických pomůcek). Není dbáno    
o protipožární ochranu. Přitom na provádění lesnických prací je dnes již běžné zajistit             
si specializovanou firmu, když nestačí vlastní síly.  
 Na osobní i písemná upozornění ze strany OLH na nedostatky v hospodaření zjišťované při 
venkovních pochůzkách vlastník nereaguje. Pokud se tak stane, jsou pak práce prováděny se 
značným časovým zpožděním, kdy např. kůrovec je již dávno vylétnutý do okolních, původně 
zdravých stromů. Vypadá to pak tak, že OLH je ten, kdo jen pobízí k tomu, aby vlastník            
ve svém lese pracoval. Neuvědomuje si, že po neuposlechnutí výzev a případném ohlášení 
nastupují orgány státní správy lesů k plnění svých povinností, jak je již výše uvedeno. Pokuta 
však pro zlepšení stavu lesa nic nepřinese.  
 Všechny lesy, bez rozdílu vlastnictví, jsou významnou součástí naší přírody. Je potřeba si     
na ně najít čas a kdo by to měl v prvé řadě být, nežli jejich vlastník?  
 
        Ing. Dušan Vyvial, odborný lesní hospodář 
        Tel.: 774 616 399 

 

Dožínky 
 

V pořadí již 6. fryčovické dožínky se uskuteční jako obvykle týden po naší pouti,  
letos 26.srpna.  

Program tradiční, bez vstupného, loterie s hlavní cenou – vykrmené prase 
 

Jaromír Kublák 
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TJ Sokol Fryčovice 
oddíl kopané 

Zpráva oddílu: 
 
Soutěže: 
 
V sezóně 2006/2007 měl oddíl kopané přihlášen do soutěží 5 mužstev. V mužské kategorii 
jsme obsadili 1. B třídu skupinu B. Naše dorostenecké mužstvo hrálo Okresní soutěž skupinu 
A a žákovské družstvo hrálo v okresním přeboru. Také jsme měli 2 družstva přípravky 
v Brušperské lize. 
 
Muži: 
V letošní sezóně naše A mužstvo obsadilo celkově 7. příčku v 1.B třídě skupině B. Získali 
jsme celkem 36 bodů při 10. vítězstvích, 6. remízách a 10. porážkách. Celkové skóre bylo 
38:40. I když po většinu sezóny naše mužstvo bojovalo převážně o záchranu v soutěži, 
celkové 7. místo se dá hodnotit jako přiměřené našim hráčským možnostem. Bohužel 
několik smolných výsledků nás připravilo o ještě lepší umístění a klidnější záchranářské 
práce. V letošním ročníku vedl naše mužstvo jako trenér pan Igor Zahradník. Jeho 
asistentem byl Miroslav Konvička. Jako masér u mužstva působil Tomáš Lanča. Vedoucím 
mužstva byl Pavel Janša. Naneštěstí po skončení soutěže se hlavní trenér rozhodl opustit 
svou funkci a s ním u týmu končí i jeho asistenti.  
Tabulka: 
Pořadí Družstvo Záp. V R P  Skóre Body 
1. Radvanice 26 22 4 0 64:15 70 
2. Dolní Lhota 26 17 2 7 73:27 53 
3. Heřmanice 26 16 0 10 60:37 48 
4. Šilheřovice 26 13 4 9 48:40 43 
5. Ludgeřovice 26 12 3 11 36:38 39 
6. Darkovice 26 10 8 8 50:36 38 
7. Fryčovice 26 10 6 10 38:40 36 
8. Darkovičky 26 10 5 11 41:45 35 
9. Klimkovice 26 10 5 11 62:53 35 
10. Velká Polom 26 8 5 13 36:47 29 
11. Polanka 26 8 4 14 39:52 28 
12. Hlubina 26 8 3 15 35:49 27 
13. Hrušov 26 8 3 15 28:66 27 
14. Třebovice 26 3 2 21 22:87 11 
Dorost: 
Dorostenci obsadili v okresní soutěži pěkné 4. místo a to především díky nepovedenému 
podzimu. V 18. zápasech získali 31 bodů při 9. výhrách, 4. remízách a 5. porážkách dosáhli 
celkového skóre 55:41. U týmu jako trenér působil Lukáš Baran, který u týmu zůstává. Jako 
jeho asistenti působili Marcel Havlík a Jiří Nevlud. 
Tabulka: 
Pořadí Družstvo Záp. V R P  Skóre Body 
1. Václavovice 18 15 1 2 67:30 46 
2. Hukvaldy 18 15 0 3 64:19 45 
3. Ostravice 18 10 2 6 48:39 32 
4. Fryčovice 18 9 4 5 55:41 31 
5. Čeladná 18 7 1 10 40:53 22 
6. Řepiště 18 6 3 9 28:38 21 
7. Metylovice 18 6 2 10 39:41 20 
8. Janovice 18 6 2 10 25:54 20 
9. Staříč B 18 6 1 11 50:56 19 
10. Pržno 18 2 0 16 15:60 6 
 
 
Žáci: 
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Naši žáci hráli okresní přebor. Ve své skupině obsadili výborné 2. místo, když v 10. zápasech 
získali celkem 23 bodů a to při 7. výhrách, 2. remízách a 1. prohře. Sezónu ukončili 
s celkovým skóre 34:5. Díky 2. místu v dlouhodobé soutěži mohli žáci bojovat o celkové       
3. místo v celém okrese. Zápasy o 3. místo se hrály pohárovým systémem a naším soupeřem 
bylo mužstvo z Vendryně. V těchto zápasech hráči ukázali, že mají velmi dobré střelecké 
předpoklady a v součtu tyto utkání vyhráli 16:0. Tím obsadili celkové třetí místo v okrese. 
U týmu letos jako trenéři působili Roman Konečný a Tomáš Strnadel, kteří u žáků zůstanou   
i pro příští ročník.  
Tabulka: 
Pořadí Družstvo Záp. V R P Skóre Body 
1. Řepiště 10 7 3 0 68:6 24 
2. Fryčovice 10 7 2 1 34:5 23 
3. Ostravice 10 5 2 3 18:18 17 
4. Palkovice 10 3 1 6 11:34 10 
5. Frýdlant n. O. 10 2 1 7 9:35 7 
6. Hukvaldy 10 1 1 8 6:48 4 
 
Přípravka: 
V této kategorii jsme měli v Brušperské lize přihlášena 2. mužstva. A to dle tradice tzv.       
„A mužstvo“ a „B mužstvo“. Jelikož soutěž stále probíhá, nemohu v tuto chvíli říct, jak si 
naše přípravka v konkurenci okolních vesnic nakonec vedla. Nicméně výsledky zápasů, které 
již byly odehrány ukazují, že naše přípravka rozhodně nepatří k nejhorším týmům. To svědčí 
o výborné práci trenérů Jiřího Petráše a Lumíra Adamovského. V této kategorii se také 
docela daří zapojit rodiče do tréninkového procesu, což je velký příslib do budoucna. 
 

Nesoutěžní aktivity: 
Tak jako každý rok i letos předcházela zahájení soutěží u všech oddílů letní příprava. Ta byla 
v několika případech zpestřena přípravnými zápasy. Příprava probíhala i v zimní přestávce   
a všechna mužstva rovněž hrála několik přípravných zápasů. 
Šibřinky: 
V únoru roku 2007 se náš oddíl jako již tradičně podílel na organizaci fryčovických Šibřinek. 
Několik hráčů z našich mužstev vystupovalo přímo v programu. Také 2 večery, které 
pořádali členové oddílu, proběhly zcela bez problémů. To především díky zkušenému vedení 
hlavních pořadatelů Drahomíra Galáska a Václava Janše. 
„Předpouťová zábava“ 
V létě opět plánujeme uspořádat tradiční zábavu u příležitosti fryčovické poutě.                  
Ta proběhne 18.8. 2007.  
Zavlažování hřiště: 
Hlavní investiční akcí roku 2007 bylo pro náš oddíl zajištění zlepšeného zavlažování 
fotbalového hřiště. S instalací cisterny, která bude sloužit jako zásobárna vody, bylo nutné 
vytvořit novou elektroinstalaci v rámci areálu TJ Sokol Fryčovice. Jelikož původní systém 
zavlažování již nevyhovoval požadavkům, jsem přesvědčen, že tato poměrně složitá změna 
přinese v brzké době své ovoce v podobě zlepšené kvality hrací plochy. 
 
Zpracoval Tomáš Janša 

 
TJ Sokol Fry čovice 

V sobotu 19. kv ětna 2007 prob ěhla turistická akce 20. ro čník pohádkového lesa,  
41. ročník Fry čovických pochod ů 

a cykloturistické jízdy na kole p ředhůřím Beskyd.  
Krásné po časí přilákalo rekordní po čet 628 účastník ů, 

na pohádkovém lese 554 ú častník ů, kola 40km 62 ú častník ů, menší zájem byl o delší 
cykloturistické trasy 60km a p ěší pochod 20km. 

Děkujeme sponzor ům a všem, kte ří se podíleli na zajišt ění programu a spokojenosti všech 
účastník ů. 

Výbor TJ Sokol Fry čovice 
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U nás v mateřské škole 
 
     Školní rok utekl jako voda a jsou tu prázdniny. Nastal čas dovádění na zdravém vzduchu 
uprostřed přírody na březích rybníků  či řek, na dovolené u moře nebo doma v dobré pohodě 
s rodinou a přáteli. 
     Celý školní rok byl pestrý a bohatý na zážitky. Během deseti měsíců  jsme pro děti 
připravili spoustu zábavných, ale i naučných činností a her. Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat všem sponzorům a rodičům, kteří nám pomáhali na akcích pro děti a byli ochotni 
přispět svými dárky anebo se i jinak podíleli na jejich úspěšném průběhu. 
     Na podzim děti zhlédly divadelní představení „ Honza a drak“ a „Obušku z pytle ven“.    
Na „Besedě s důchodci“malí herci z divadelního kroužku vystoupili s pásmem písní, básní     
a tanečků „Malý Méďa“. Zúčastnili jsme se výstavy ovoce a zeleniny na které se i naše děti 
podílely svými výtvarnými pracemi. Zapojujeme se i do různých výtvarných soutěží,          
kde býváme úspěšní.Spolu s rodiči jsme strávili hezké odpoledne na naší zahradě s klaunem 
„Hopsalínem “při ukládání „Broučků“  k zimnímu spánku. Pořad „Zpíváme a tančíme 
s Míšou“ – pohyb, soutěže a pohádku „Co medvědi nevědí“ jsme viděli spolu s dětmi          
z 1. třídy. 
     V předvánočním čase nás navštívil čert s Mikulášem a donesli nám nadílku v podobě 
balíčků plných ovoce a jiných dobrot. Všichni jsme vyráběli drobné dárečky  z keramiky     
pro rodiče, ale i na “Vánoční jarmark“, který se stal v naší školce tradicí.Každá třída 
nacvičila program na Vánoční besídku pro rodiče a odměnou jim byla bohatá nadílka hraček, 
kterou našly pod vánočním stromečkem.Vánoční představení „Těšíme se na Ježíška“ nám 
připomnělo některé zvyky a tradice s vánočními písněmi a koledami. 
      V lednu jsme jeli do Divadla loutek v Ostravě. Viděli jsme pohádku „Sněhurka a sedm 
trpaslíků“. Pro děti to byl hezký kulturní zážitek. V lednu se také poprvé deset dětí 
zúčastnilo Lyžařské školy  „Sluníčko“ na „Bílé“ .V únoru se všichni těšili na „Dětský  
karneval“ v Sokolce s klaunem Hopsalínem, na jeho program plný pěkných písniček, soutěží, 
tanců a her  do kterých se zapojili i rodiče. 
     Na jaře za našimi předškoláky přijeli instruktoři programu VITA  a v pásmu „Vítání jara“ 
se děti učily plést pomlázky, malovat vajíčka voskem a rozloučily se se zimou vhozením 
Moreny do řeky. Proběhl také „Velikonoční jarmark“, na kterém si rodiče mohli zakoupit 
drobnosti na velikonoční výzdobu.Další divadelní představení, tentokrát v mat. škole, byla 
„Šípková Růženka“ a „Kašpárek a Ježibaba“. V dubnu proběhl zápis nových dětí do mat. 
školy a zároveň i den otevřených dveří. Náš divadelní kroužek vystoupil v sále na OÚ 
s programem ke Dni matek.Pěkná a zároveň i poučná byla hudební pohádka Babička Chrota, 
ve které mohly děti vidět hudební nástroje. 
      21. května odjelo 13 dětí na týden do školy v přírodě do Kunčic pod Ondřejníkem.       
Když se vrátily, čekala nás oslava Dne dětí  s hledáním pokladu, malou olympiádou               
a osvěžením v podobě  zmrzliny. I celodenní výlet společně s rodiči do Ostravské ZOO         
se vydařil. Počasí nám přálo a domů jsme se vraceli plni hezkých zážitků. Předškolní děti 
byly navštívit své kamarády v 1. třídě a seznámily se  s tím, co všechno už prvňáčci 
dovedou. 
        Pravidelně jednou týdně navštěvujeme místní bazén, střídáme se po skupinkách         
12 dětí. Jednou za čtvrt roku chodíme přednášet na „Vítání občánků.“ 
 Školní rok ukončíme táborákem a rozloučíme se i s našimi předškoláky, kteří              
po prázdninách odcházejí do  základní školy. Společně s rodiči jim vytvoříme pěknou 
atmosféru, na kterou zůstanou příjemné vzpomínky . 
 
       Přejeme Vám co nejvíce krásných a slunných dní bohatých na hezké zážitky. 
                                                             
                                                       Děti a zaměstnanci MŠ „Klubíčko“ 
 

TANEČNÍ KURZ PRO MLÁDĚŽ 
 

V kulturním sále Obecního domu ve Fryčovicích proběhne kurz tance a společenského 
chování. 

Jedná se o 10 výukových lekcí + prodloužená + závěrečná  = celkem 12 lekcí. 
 

Začátek kurzu je naplánován na pol. září. Bližší informace budou podány na obecním úřadě. 
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Z historie Fryčovic V. 
Řemesla a živnosti 

 
 V nejstarší době si vše potřebné pro život zhotovoval každý sám. A ještě v době 
nedávno minulé, kterou mnozí pamatujeme, byla všestrannost vlastní mnoha lidem.            
Ve většině chalup byla nějaká „hospodárka“, drůbež, koza, prase, kráva, alespoň kousek 
pole, nářadí a pomůcky. Jistě se ještě najde pamětník, když se vozil do pekaře Ivánka péct 
chléba, doma uhnětený. 
 Postupem času se některé, dnes již většina, specializovaly, vyžadovaly určitou 
zručnost a znalost, vhodné nářadí. Mezi prvními byli mlynáři, kováři, koláři, ševci, hrnčíři, 
později bednáři, pekaři, soukeníci, hospodští, obchodníci a další, jejichž seznam by byl 
předlouhý. 
 Nejstarší živností podle archivních pramenů byl fojtův mlýn, který rychtáři Fryčovic 
Jindřichovi udělil biskup Bruno roku 1270. V listině biskupa Prothazia z roku 1467 se píše     
o obnovení starodávných fojtských práv, podle nichž patřila k fojtství i hospoda. Mlýn byl 
postaven u řeky pod kopečkem, na němž brzy na to byl postaven kostel. Mlecí ústrojí 
kamenné, pohon zajišťovala voda. První mlýnská kola poháněla zprvu spodní voda, později  
horní pohon. Vodní  náhon začínal nad mostem u správní budovy JZD a levém břehu 
Ondřejnice. Jeho zbytky jsou patrné za Jos. Žabenským a dr. Mičaníkem. Druhý náhon byl   
na pravém břehu na počátku Špluchova a směřoval k dolnímu mlýnu Žurovcovému, který 
stál v místě Vaculčák, Cihlář, nyní Michal Volný. Později byl postaven ještě třetí mlýn, druhý 
fojtův, v místě, kde bydlí dr. Mičaník. Ještě v nedávné době se říkalo Mičaník z mlýnka. Další 
náhon byl z potoka Košice, kterým se mělo vypomáhat v období sucha pro dolní náhon,      
ale situaci nevyřešil. Na dolním náhonu před mlýnem stála ještě valcha soukenická. Třetí 
náhon byl níže pod dolním mlýnem a směřoval do Brušperka pro vodní mlýn a soukenickou 
valchu. Vodní stavy pro náhony spravovala roku 1848 zrušením povinnosti vrchností 
k udržování vodních děl. 
 Údržba a hlavně stavba vodního stavu byla záležitost velmi nákladná a únosná jenom 
pomocí poddanské roboty. Podle Consignacion z 28.juli 1783 činila potřeba na rekonstrukci 
stavu po povodni 220 fůr dřeva, 86 fůr kamení a štěrku a dalších 250 fůr na hráz. Dopravu 
zajišťovali v rámci roboty sedláci zdarma. K tomu 500 pracovních dnů nádeníků. Čili věc 
nákladná a v archivech je o nich hodně záznamů. Povodní bylo hodně i bez globálního 
oteplování. 
 Výkonnost mlýnů podle hlášení starosty Smolíka na okres z roku 1860:                       
ze 6 mlýnských složení může každé semlít za 24 hod. až 6 měřic (1q se rovná 1,66 měřice), 
pokud je dostatek vody. Obyvatel bylo v té době 1600, při spotřebě na 1 obyvatele kolem     
3 měřic bylo potřeba semlít 4800 měřic. Takže rezerva, i když k počtu obyvatel musíme 
připočíst 140 obyvatel Ptáčníku, kus Staříče, kde byl mlýn jenom jeden, a to až na druhém 
konci, a zřejmě i Kateřinic, kde mlýn nebyl. 
 Osévalo se kolem 1500 měřic a při výnosu, který činil 2 – 4 násobek výseku, zůstávalo 
k semletí 3000 až 5000 měřic. Když se neurodilo, býval hlad. Dobytku se až na vyjímky obilí 
nedávalo, koní bylo málo, potažní práce se prováděla voly. 
 Pokud mlynář zákazníky nešidil a bral jenom 5% měrečného včetně tzv. rozprachu, 
získal za 60 q mouky 120 zl. Kráva stala 8 zl. Později kolem roku 1860 již vydělal 600 zl.       
A kráva stála 60 zl. Těch 5% bývalo někdy málo, příměsí mohlo být hodně a ty bylo třeba 
odečíst. Z bible známe, že zlý soused nasel koukol mezi pšenici. Ale i bez zlého souseda 
bývalo koukolu hodně. Tyto příměsi se těžko odstraňovaly, potřebovalo se k tomu zvláštní 
zařízení, které mívali jenom mlynáři. Takže mlynáři bývali nejenom vážení, ale i zámožní 
lidé. Mlýny na dobré vodě mívaly větší cenu než lánové grunty. Cena mlýna se vyšplhala      
až na 6000 zl. 
 S nedostatkem vody však býval problém, jak píše starosta Smolík v hlášení na okres. 
V suchém létě a někdy i v zimě vody chybělo. Nebo když sebrala vodní stav veliká voda, 
proto v již dříve zmiňovaném Situacions plánu z roku 1826 je zakreslená strouha z potoka 
Košice. Podle mlynáře Veselého se však neosvědčila. V dopise ze 4.7.1829 uvádí, že tento 
rok časté povodně jeho opatření a pokusy o přivádění této vody zcela zmařily, takže došel 
k závěru a přesvědčení, že k provozu svého mlýna nemůže dosáhnout žádné vody. A když 
nemůže ani vody na spodní náhon využívat pro časté změny toku, bylo by potřeba postavit 
stav výše proti proudu. Je však příliš chud, aby to mohl podniknout vlastním nákladem. Mohl 
by však, kromě letošního roku, místo 9 zl., příští roky platit 24 zl. A také zajistit dohled       
na opravy stavu proti jeho roztržení, kdyby mu vrchnost tento stav postavila. 
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 Kromě problémů s vodou bylo třeba řešit i zvětšení výkonu mlýnů, neboť obyvatel 
začalo přibývat, a tím vzrůstala potřeba mouky. Proto fryčovský fojt Jiří Kubala žádal již 
12.prosince 1793 o povolení druhého složení do svého mlýna, které dostal 15.1.1794. Také 
dolní mlynář František Galuska žádal 17.8.1797 o povolení druhého složení. Mezitím již roku 
1796 žádal fojt o povolení stavby nového mlýna přímo na fojtství, třetího ve Fryčovicích. 
Povolení k jeho provozu dostal 1.7.1799 a kladně se k němu vyjadřoval dolní mlynář 
Fr.Galuška. 
 Roku 1848 skončila nejen robota selského lidu, ale i platy vrchnosti. Tím také skončily 
i povinnosti vrchnosti k udržování vodních děl, které si pak museli zajišťovat samotní 
uživatelé. Mezitím upadal a zanikal cech soukenický v Brušperku. Takže ve staré kronice 
fryčovské čteme: „V roku 1865 bývalý vodní stav, co z něho voda šla do Brušperka do města 
a zebrala ho voda dne 16.mája 1865, což už sa naňho nezmohli a postavili rýny.“ Pisatel 
Ignác Kubala uvádí, že to bylo za fryčovského dolního mlynáře Ignáce Johna a brušperských 
mlynářů Josefa Lichnovského a Jana Bernarda. O soukenicích se již nezmiňuje. 
 Takže místo stavu postavili rýny, to je dřevěný žlab, kterým přiváděli vodu od staršího 
fojtova mlýna přes řeku přímo do strouhy k mlýnu dolnímu a dále do Brušperka.  Od té doby 
byl udržován vodní stav jenom na horním konci. 
 Velká povodeň pak byla po lijácích 2.- 4.srpna 1880, kdy voda odnesla všechny mosty 
a lávky a přirozeně i vodní stav. Byl obnoven a znovu velmi poškozen zvláště roku 1895. 
Protože se častými povodněmi snížilo i dno řečiště, bylo majitelům vodního práva, 
mlynářům a mlékárně na fojtství dovoleno postavit nový stav o něco výše proti proudu řeky, 
což bylo provedeno nákladem 3000 zl. Toto přemístění povolil Obecní výbor usnesením 
z 10.5.1896. A znovu byla velká povodeň roku 1902 a obec dostala 4300 K podpory              
na opravy břehů. Naposled byl vodní stav poškozen při povodni 14.6.1909 a nebyl již 
obnoven. Ještě 10.6.1917 se obecní výbor usnesl, aby majitele vodního práva stav buď 
opravili, nebo se vodního práva vzdali. Téhož roku bylo v  obecnímu výboru jednáno, že je 
třeba budovat na řece přepady, aby dno řeky dále neklesalo. V dnešní diskusi o změně 
klimatu není nic nového pod sluncem. 
 Rok 1909 znamenal konec všech mlýnů ve Fryčovicích. Dosavadní mlýnské kameny 
byly postupně nahrazovány rýhovanými ocelovými válci s větším výkonem a lepší kvalitou 
výrobků. Je třeba poznamenat, že i Šindlerův mlýn byl již vybaven ocelovými válci. Funkci 
fryčovských mlýnů převzaly mlýny v Rychalticích a Sklenově. S fryčovskými mlýny zanikly     
i vodní mlýny v Brušperku, kde na nějakou dobu zůstal v provozu větrný mlýn na gruntě 
Lednického. Vodní mlýny se ještě udržely dva ve Staré Vsi a jeden ve Staříči. Později se 
občas jezdívalo do Příbora do mlýnů s parním pohonem. 
 Pro doplnění uvádím jména mlynářů, kteří se dost často střídali a některá jména se již  
nevyskytují. 
 
fojtové mlýny      dolní mlýn 
Kubala Jiří 1769     Žurovovec Jiří 1676 
Bajer Šimon 1758     Papež Valentin 1747 – 1759 
Uherek Martin 1775    Gřes Valentin 1749 
Kubala Jan 1780     Liberda David 1761 
Papež Jan 1777, 1810    Hlaváč Jiří 1775 
Kubala František 1804    Hlaváč Baltazar  1786, 1792 
Kubala Bernard 1814    Galuška František 1796 
Kubala Ondřej 1815    Kubala František 1807, pak fojt 
Kubalová Viktorie 1816    Břeský František 1817 
Horák Jan 1827     Nenička František 1818 
Rusek František 1826, 1831   Veselý František 1828 
Jagoš Jakob 1841     Libosvarský 1840 
Gřes Jan 1851, 1868, 1870   Mück 1840 
Šitavan František 1858    John František 1857, 1865 
Měrka Filip 1868     Dlouhý Jan 1873, 1875 
Šindler Josef 1875     Langer Josef 1885 
       Klečka Josef 1885 
       Šindler Ignác 1893 
       Šindler Emil 1903 
 
           Jaromír Kublák 
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Je to tak dobře? 
 
 Tato otázka mne napadla již podruhé při projednávání stavby knihovny. Poprvé         
po zprovoznění Relax centra. Je to dobrá věc, dělá obci jméno, škola ji má po ruce.              
Když řekneme A, musíme říci i B. Po uplynutí roku se sečetly příjmy a výdaje a zjistili jsme, 
že na 1,- Kč příjmu vydáme 2,- Kč. A to nepočítám odpisy. Tenkrát při schvalování stavby 
převažovala v rozhodnutí nabídka štědré dotace, ze které se nyní stal danajský dar.           
Ale hlavně nebyl vypracovaný rozbor provozních nákladů a příjmů. Pokud by toto zařízení 
využívali jenom občané Fryčovic, bylo by to snad akceptovatelné. Jenomže my dotujeme 
přespolní. A protože příjmy potřebujeme, jsme rádi, že chodí. Požadovat vstupné 
respektující náklady by znamenalo naprosté fiasko v návštěvnosti. 
 Teď zastupitelstvo schválilo stavbu knihovny za 6 mil. Kč. Přepadají mne znovu 
otázky, zda děláme dobře. Víme jenom, kolik bude stát budova. Ta ale potřebuje vybavení, 
teplo, elektřinu, úklid, údržbu. Pak tam bude knihovník, ten ale vždy, a protože se počítá 
s internetem pro občany, možná někdo další s odbornými znalostmi. Zase nějaká stovka tisíc 
Kč ročně. Že by se nenašlo vhodnější řešení? 
 
           Jaromír Kublák 

 

      Vážení spoluobčané, 
 

slunečné počasí posledních dnů nám připomíná, že se blíží čas  zaslouženého odpočinku  
a relaxace. 

Nastává období  prázdnin, dovolených a teplých letních večerů. 
Venkovní bazény a přírodní koupaliště se zaplnily prvními návštěvníky. 

Pro nás však  začíná období spojené s přípravami na novou sezonu. Tak jako každý rok, 
dojde k uzavření FRY Relax Centra 
v  období 09.07. - 05.08.2007. 

 
Otvíráme  opět  06.08.2007 

 
Pro příští sezonu připravujeme několik drobných překvapení, která  Vám zpříjemní pobyt    

v našem relaxačním centru. 
 

Provozní doba 
02.07. - 08.07. 2007 
06.08. - 31.08.2007 

 
     Po  10.00 – 20.00 hod. 
     Út  10.00 – 20.00 hod 
     St  10.00 – 21.00 hod. 
     Čt  10.00 – 21.00 hod 
     Pá  10.00 – 21.00 hod. 
     So  10.00 – 21.00 hod. 
     Ne  10.00 – 21.00 hod. 

 
„Zastavte čas a navštivte nás“ 

ve Fryčovicích opět v srpnu 
 

Přejeme všem našim zákazníkům slunečné prázdniny a klidnou dovolenou. 
 

Hlavatá Pavlína 
správce centra 
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RESTAURACE SOKOLKA 
Všechny srdečně zve dne 5.7.2007 na hřiště TJ Sokol 

 
VII. PIVNÍ SLAVNOSTI 

 
Do soutěže je možno se ještě přihlásit přímo v restauraci.  

Přijďte si posedět a pobavit se, odpočinout si od všedních starostí.  
O zábavu se postarají naši odvážní soutěžící, kterým předem děkujeme za účast. 

Po soutěži nám předvedou své umění místní hasiči, a za to jim také předem děkujeme. 
O občerstvení je postaráno: uzené makrely, grilovaná krkovice, grilovaná kuřecí prsa, 

grilované klobásy a jiné. 
 

Dne 7.7.2007 zveme všechny na 
 

DISKOTÉKU 
 

DJ PASTRO hraje i na přání, o půlnoci soutěž, přijďte i vy, co už vám dávno není dvacet, 
jednou za čas si zařádit. 

 
Těšíme se! 

 
O dalších letních akcích budeme informovat! 

Přejeme všem krásnou, slunečnou a hlavně klidnou dovolenou. 
 

Restaurace Sokolka 
 
 

Jazykové kurzy angličtiny ve Fryčovicích 
 

Chcete se naučit anglicky a stále nemáte čas ? 
 

Jedinečná šance ! 
Od konce září otevíráme ve Fryčovicích jazykové kurzy pro začátečníky i mírně 

pokročilé. Tyto kurzy budou pro všechny věkové kategorie. 
 Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny pro každý stupeň. 

Místo - učebna Základní školy ve Fryčovicích 
Čas - úterní nebo čtvrteční podvečer 

 
Cena - 1.800,- Kč za jedno pololetí ( 30 hodin á 60,- Kč ) 

V případě zájmu uvažujeme o otevření doučovacího kurzu pro školní děti                   
v odpoledních hodinách. 

Ve všem Vám vyjdeme vstříc.  
Informace a objednávky do konce srpna 2007  

na telefonních číslech 596786047, 602561150 nebo 604306107 
Těšíme se na Vás ! Silvie Winklerová, Iva Bartošová 
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Fryčovický zpravodaj č.2/2007 

 
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.3/2007  je: 17.9.2007 


