
Úvodní slovo

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice
konaného dne 30. března 2011

Vážení občané,

na prvním zasedání zastupitelstva 
obce v letošním roce 30. března byl 
schválen rozpočet obce na rok 2011. Na 
základě tohoto rozpočtu jsou financová-
ny připravované investiční akce v naší 
obci. Jednou z nich měla být rekonstruk-
ce zahrady MŠ, která byla naplánována  
a připravována na dobu letošních prázd-
nin. Změnu tohoto termínu rekonstrukce 
zahrady ovlivnilo získání další dotace ve 
výši 8 403 000 Kč z Regionálního ope-
račního programu ROP Moravskoslez-
ského kraje z června letošního roku. 

Původní záměr, na který byl zpraco-
ván projekt a podána žádost o dotaci, byl 
provést rekonstrukci budovy MŠ a zahra-
dy jako jednu samostatnou akci. Na tuto 
akci jsme požádali o dotaci 20 miliónu Kč 
z ROP, ale dotaci jsme nedostali. Proto 
bylo rozhodnuto zkusit podat dvě žádosti 
o dotace, a to jednu na státní zemědělský 
investiční fond (SZIF), ze kterého bude 
financována rekonstrukce zahrady. Byli 
jsme úspěšní a získali dotaci v závěru 
loňského roku. Druhá upravená žádost 
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zastupitelstva obce konaného dne 30. 03. 2011
Ing. Konečný Vratislav,  P. Masopust Martin
3/29 Bere na vědomí zprávu o činnosti 
rady obce
3/30 Schvaluje povolení hornické činnosti – 
ražení otvírkových a přípravných důlních děl 
ve sloji 145 (B14) ve 3. důlním poli dobývacího 

Fryčovický zpravodaj vychází čtvrtletně. Datum a číslo a místo vydání: 20. 6. 3. 2011, č. 2, Fryčovice.
Vydává Obecní úřad ve Fryčovicích , Fryčovice č. 83, 739 45  FRYČOVICE. Registrační číslo MK ČR E 12361.

byla znovu podána na ROP, kde jsme byli 
také úspěšní a získali dotaci 8 403 000 
Kč na rekonstrukci budovy MŠ. Protože 
součástí rekonstrukce zahrady je i rozší-
ření parkoviště před budovou a chodníky 
u budovy MŠ, je nutné změnit postup re-
konstrukcí. Nejprve provést rekonstrukci 
budovy MŠ v termínu březen až červen 
2012 a v červenci a srpnu 2012 zahradu. 
Tyto plánované opravy budovy MŠ z vel-
ké části omezí nebo úplně vyloučí výuku 
dětí v MŠ. Náhradní prostory pro druhé 
pololetí školního roku 2011/2012 budou 
po projednání a schválení připraveny  
v základní škole. 

Za úspěšné zpracování projektu pro 
získání dotace na rekonstrukci zahrady 
a budovy MŠ děkuji paní Ing. Dagmar 
Jiskrové. Byl to důležitý první krok  
k tomu, aby bylo zahájení školního roku 
2012/2013 v nových, opravených a hez-
kých prostorách mateřské školy. Do té 
doby nás ještě čeká hodně práce a trpě-
livosti. 

V době letošních prázdnin bude pro-
vedena část úprav středu obce v prostoru 
mezi místní komunikací a řekou Ondřej-

protoru Staříč, OKD a.s. Dolu Paskov. Před-
mětem této žádosti je povolení ražení otvírko-
vých a přípravných důlních děl pro přípravu 
porubů č. 145 431, 145 432, 145 433, 145 434, 
145 435, 145 436, 145 437. Jedná se o tyto díla: 
č. 2441, 145 3431/3, 145 3432, 145 3432/1, 145 
3433, 145 3434, 145 3435, 145 3436, 145 3437, 
145 5441, 145 5443, 145 5445, 145 5447, 145 
5449, 145 5451, 145 5453, 145 6441, 145 7435, 
145 7435/1, 145 7437, 145 7439, 145 7441, 145 
7441/1 
3/31 Schvaluje rozpočet obce Fryčovice na 
rok 2011
3/32 Rozhodlo o poskytnutí daru TJ So-
kol Fryčovice ve výši 200.000,- Kč a zároveň 
schvaluje darovací smlouvu 
3/33 Rozhodlo o nabytí pozemku parcela 
1221/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 

nicí. Budou tam vybudovány chodníky, 
postaveny lavičky a herní prvky pro děti. 
Úpravu plochy za základní školou zača-
la provádět firma Beskyd Fryčovice a. s. 
Práce jsou prováděny formou sponzor-
ského daru. Poděkování za tuto aktivitu 
patří zejména řediteli panu Leo Volnému.

Protože jsme obdrželi rozhodnutí 
státního fondu životního prostředí (SFŽP) 
o přidělení dotace na společnou kanali-
zaci Hukvaldy, Fryčovice s napojením 
na ČOV v Brušperku, blíží se přípravy 
na největší investiční akci do finále. Po 
dokončení výběrových řízení a uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP by 
stavba kanalizace v naší obci mohla být 
zahájena v prvním pololetí roku 2012  
s předpokládanou dobou výstavby 2 roky. 
Bude to náročné období pro nás pro 
všechny, proto prosím občany o trpěli-
vost a shovívavost.

     
  Ing. Jiří Volný

starosta obce

kat. území Fryčovice, obec Fryčovice, z vlast-
nictví České republiky s příslušností hospo-
dařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví obce Fryčovice for-
mou bezúplatného převodu, a to včetně ome-
zujících podmínek vlastnického práva. Přesné 
znění omezujících podmínek je přílohou toho-
to usnesení
3/34 Rozhodlo o přijetí záměru prodeje vo-
dovodu Babí hora
3/35 Rozhodlo o přijetí záměru prodeje 
pozemku parc. č. 1942/2 o výměře 276 m2, 
1957/2 o výměře 31 m2, 1958/2 o výměře 1167 
m2, 2041/22 o výměře 90 m2, 2041/23 o vý-
měře 33 m2, 2416/40 o výměře 34 m2 vše k.ú. 
Fryčovice

Ing. Jiří Volný, starosta
Bc. Roman Pecka, místostarosta 
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Vážení spoluobčané!

Tento kritický dopis Vám píši ve svých 
85 letech vlastní rukou. Prožívám už 6 
režimů, proto se domnívám, že mohu 
srovnávat. Od svých 15 let jsem poctivě 
pracoval ve VŽKG strojírně plných 45 let 
po vyučení až do důchodu. Nikdy mi ne-
bylo lhostejné, co se v našem státě děje,  
a není mi to lhostejné ani dneska. Vyrůs-
tal jsem v 1. republice za prezidenta T.G.
Masaryka. Naším zákonem bylo „Desate-
ro“ modli se a pracuj. Nikdy jsem nevolil 
tu cestu, která by byla pro mne snazší, 
ale tu, kterou jsem považoval za správ-
nou. Dovedl se v životě prosadit, aniž by  
k tomu potřeboval legitimaci KSČ, tak jak 
to dělali jiní, a dnes nás učí demokracii. 
Když se tvořila první polistopadová vláda, 
bylo nám slibováno, že to bude vláda od-
borníků. Jaká je ale realita? První repub-
lika trvala 20 let. Za tu dobu vybudoval 
prezident T.G.Masaryk hospodářsky silný  
a obrany schopný stát. Prezident T.G.M. 
žil příkladně skromně, zbytečně neutrácel. 
O prezidentech za tohoto státu se to říci 
nedá. Za tuto vládu, kterou tady máme, 
včetně nejvyšších představitelů, se hlubo-
ce stydím. Dle mého soudu bylo „historic-
kou“ chybou, že do vedení našeho státu se 
nedostali občané, kteří za náš stát bojovali 
se zbraní v ruce na východní nebo západní 
frontě. Mnozí obětovali své životy a domů 
se nikdy nevrátili, ale přesto bylo by v čem 
vybírat, kdyby se chtělo. Byli upřednost-
něni ti, kteří také bojovali, ale hubou ne 
za vlast, ale za svá „koryta“. Když jsem vy-
konával zákl. vojenskou službu u 11. tank. 
brigády  v Mor. Třebové v r. 1947-1949, 
mluvil jsem s frontovými vojáky, kteří  
u naší brigády sloužili. Byli to hlavně Vo-

lyňští Češi, kteří se museli domů vracet 
přes „Duklu“ na Stalinův rozkaz, aby jich 
přežilo co nejméně. Bohužel ve vládě ne-
bylo pro takové lidi místo. Jak je možné, 
že občané neberou tuto vládu k zodpo-
vědnosti? Když jsem viděl, že to v našem 
státě nezačíná dobře, obracel jsem se na 
prezidenta svými kritickými dopisy. Prv-
ní dopis jsem odeslal  26.9.1997. Druhý 
dopis jsem odeslal 21.2.1999. Třetí dopis 
jsem odeslal 17. 11. 2001. Když nastoupil 
na hrad p. Medek a p. Tigrid, doufal jsem, 
že se situace změní. Nic se ale nestalo  
a po několika letech oba z hradu sami ode-
šli. Moc a sláva byla silnější. Čtvrtý dopis 
jsem odeslal 30. 3. 2003 p. Klausovi. Teď, 
když se dostaly do parlamentu V. V. a za-
dluženost našeho státu se začala konečně 
řešit, hledá se cesta, jak V. V. z parlamen-
tu odstranit. Tak se to v tomto státě dělá. 
Občané byli podvedeni. Žádná revoluce 
u nás nebyla. Co mohu potvrdit, je to, že 
studenti měli nějaké střety s policií, ale  
s revolucí se to srovnávat nedá. Studenti, 
kteří pomohli zvrátit komunistický režim, 
chtěli zvrátit i tento režim, když napsali 
výzvu „Děkujeme, odejděte!“ Byli zesměš-
něni a k výměně vlády nedošlo. Nevím, za 
co tenkrát vládě děkovali? Vážení občané, 
na co ještě čekáte? Až z Vás budou ještě 
větší žebráci? Doufal jsem, že když se do-
staly do vlády V. V., splní, co měli v pro-
gramu. Tato vláda, která přivedla náš stát 
na žebrotu, už dávno žádnou „důvěru“ ob-
čanů nemá. Jestli se její předseda domní-
vá, že zakáže jiným pol. stranám kritizovat 
členy ODS, udělal velkou chybu. Měl na to 
dost času, aby si ve vlastní straně udělal 
pořádek sám. Stát není dojná kráva. Když 
se tvořila polistopadová vláda, nikoho ne-
zajímalo zavést takový systém, aby provoz 

státu byl úsporný. Občané vědí, že senát 
nepotřebujeme, vědí to i senátoři, kteří  
v něm sedí od ustavení senátu. V tomto 
státě je třeba udělat nejprve pořádek, až 
potom dávat další peníze. Masarykovo 
heslo bylo: „Nebát se a nekrást.“ Tady 
platí Nebát se a krást. V tomto státě se je-
nom na spravedlnost hraje. Věděl jsem, že 
politika je svinstvo, ale dle mého soudu, 
je to příliš slabé slovo. Děkuji Bohu, že 
jsem svůj produktivní věk nemusel pro-
žívat v tomto režimu. To, co tady máme, 
není řád, ale zlořád. Podle mého soudu 
ani po komunistické vládě jsme nebyli 
žádní žebráci. Měli jsme tady majetek,  
o jakém se nám ani nesnilo. Neuměli jsme 
s ním hospodařit, a proto jsme tak dopad-
li. Národní majetek nebyl privatizován, 
ale rozkraden. Za celou tu dobu trvání 
našeho státu nebyli schopni naši záko-
nodárci dát občanům takový zákon, který 
by majetkové přiznání nařizoval. Předse-
da vlády nám dal jasně na vědomí, že se 
umí o své spolustraníky postarat.  „Padni 
komu padni“, nikdy ani nezačalo platit. 
Tento zrůdný režim prožívám v důchodu 
od r. 1990. Kdyby žil A. Jirásek, mohl by 
napsat nové „Temno“. Už jsem v tomto 
dopise uvedl, že mi nikdy nebylo lhostej-
né, co se v našem státě děje, a není mi to 
lhostejné ani dnes, když vím, že už nic ne-
změním! Já jsem svoje nejlepší léta prožil 
v socialismu s lidskou tváří za „Dubčeka“.  
V tomto režimu a v této obci jsem byl slovně 
a fyzicky napaden občanem dne 15. 5. 1998 
po 21. hod. Bylo mi nadáváno do „Ku..v“.  
Byl jsem vyloučen z mysl.sdr., které jsem 
zakládal. Bez udání důvodu.

     
  Masopust Oldřich,

85 let v.r.

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Fryčovice
konaného dne 29. června 2011
Zastupitelstvo obce Fryčovice

4/36
Schvaluje
program jednání 4. zasedání zastupitelstva 
obce, konaného dne 29. 06. 2011 

4/37
Volí
návrhovou komisi ve složení:
-  Ing. Lanča Jiří
-  Ing. Zagora Jiří
-  P. Masopust Martin

4/38
Určuje
ověřovatele zápisu z 4. zasedání zastupitelstva 
obce konaného dne 29. 06. 2011
-  Ing. Kavka Richard
-  Ing. Konečný Vratislav

4/39
Bere na vědomí
zprávu o činnosti rady obce

4/40
Schvaluje
závěrečný účet obce za rok 2010 a vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodařením s výhra-
dou, na základě které ukládá Obecnímu úřadu 
Fryčovice, aby Závěrečný účet obce spolu se 
Zprávou o výsledcích přezkoumání hospoda-
ření obce za uplynulý kalendářní rok, předklá-
dal k projednání Zastupitelstvem obce Fryčo-
vice vždy společně

4/41
Rozhodlo
o poskytnutí daru ve výši 30.000,- Kč Slezské 
diakonii Český Těšín pro středisko Domov Ti-
chá, Tichá 295  

4/42
Rozhodlo 
o poskytnutí daru ve výši do 50.000,- Kč Řím-
skokatolické farnosti Fryčovice na zhotovení      
a osazení mříží k zabezpečení větrání kostela 
ve Fryčovicích 

4/43
Bere na vědomí
závěrečný účet Sdružení měst a obcí povodí 
Ondřejnice za rok 2010 

4/44
Rozhodlo 
o prodeji vodovodu Babí hora za cenu 50.000,- 
Kč firmě Beskyd Fryčovice, a.s. 

4/45
Rozhodlo
o zrušení záměru prodeje pozemku parc. č. 
1942/2 o výměře 276 m2, 1957/2 o výměře 
31 m2, 1958/2 o výměře 1167 m2, 2041/22 
o výměře 90 m2, 2041/23 o výměře 33 m2, 
2416/40 o výměře 34 m2 vše k.ú. Fryčovice

Ing. Jiří Volný, starosta

Bc. Roman Pecka, místostarosta 
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TJ Sokol Fryčovice – oddíl kopané informuje
A družstvo muži:

Pod vedením trenéra Miroslava Somra 
vstoupilo družstvo A mužů do podzimní 
části soutěžního ročníku 2010-2011 veli-
ce nadějně a jako jediný tým soutěže na 
domácím hřišti neprohrálo. Po podzimu 
jsme obsadili čtvrté místo se ztrátou pou-
hých čtyř bodů na vedoucí tým Lichnova. 
Před jarní částí si tedy vytýčil výbor od-
dílu spolu s hráči cíl udržet se na špici 
tabulky, popřípadě pokusit se postoupit 
do 1.A třídy.V podzimní části se nám 
nepovedly poslední dva zápasy, bohužel 
na jaře jsme v tomto trendu pokračova-
li, když hned první zápas ve Staříči jsme 
dost nešťastně prohráli a následovalo 
dalších šest utkání v řadě, kdy jsme ne-
získali jediný bod. Z pozice trenéra od-
stoupil Miroslav Somr, kterého vystřída-
lo duo Lukáš Baran a Roman Konečný. 
Částečně to vedlo ke zlepšení defenzívy, 
avšak ani tak jsme se nevyhnuli debaklu 
se Suchdolem nad Odrou. Pozitivem bylo, 
že doma ztracené body jsme dokázali 
dostat zpět na hřištích favoritů, ať už to 
byl Lichnov nebo v té době druhý celek 
soutěže Nový Jičín B, a v neposlední řadě 
třeba na horké půdě v Tiché, kde jsme 
zachraňujícímu se celku domácích dali 
dokonce sedmičku. Bohužel se však špat-
né výsledky na domácím hřišti projevily 
na návštěvnosti našich fanoušků, kterým 
bychom se prostřednictvím fryčovické-
ho zpravodaje chtěli za špatné výkony 
na domácím hřišti omluvit. Po doslova  
katastrofálním začátku si však mužstvo 
některými dobrými výsledky zajistilo 
sedmé místo konečného účtování v ta-
bulce a tím samozřejmě i účast v dalším 
ročníku 1. B.tř.sk.D, na který vás všechny 
věrné fanoušky co nejsrdečněji zveme.

B tým mužů:

Za velkého přispění Miroslava Poláška 
vznikl ve Fryčovicích B tým mužů. Na 
začátku sezony bylo celkem hodně hráčů 
jak v A mužstvu tak v B mužstvu. Bohužel 
v průběhu celé sezony Juniorka pomalu 
přicházela o hráče a to hlavně díky zraně-
ním a špatnému přístupu hráčů!! Proto 
museli na zápasy chodit dorostenci, kteří 
svými výkony potvrdili to, že si zaslou-
ží hrát v základní sestavě Juniorky. Na 
začátku bylo na soupisce 26 hráčů, ale 
bohužel trénovalo tak 7, a to je málo i na 
soutěž jako je okresní, protože i tam je 
třeba trénovat. Kdyby poctivě trénovalo 
alespoň 13 hráčů, tak jsme nemuseli hle-
dat Fryčovice B ve spodní části tabulky, 
ale mohli jsme bojovat o přední příčky, 
protože talenty tady máme, bohužel ale 
netrénují!!! Hráči, o kterých jsem si my-
slel, že budou, táhnou Juniorku, bohužel 
skončili. Začátek sezony nebyl asi tako-

vý, jak všichni čekali. Juniorka své první 
utkání prohrávala svými chybami a bylo 
vidět, že hráči nejsou sehráni a nemají 
natrénováno a taky bohužel jsme neode-
hráli ani jeden přátelský zápas. Postupně 
se rozehráli hráči jako Holub, Hlavatý, 
Heljenek, kteří táhli Juniorku, a proto na-
stupovali i v sestavě A týmu, kde si hodně 
říkali o místo v základní sestavě A týmu. 
Bohužel jsem napsal jen tato tři jmé-
na. Není to tím, že bychom tady neměli 
talenty anebo že byla špatná tréninková 
jednotka. Je to tím že mnoho talentova-
ných hráčů kašlalo na tréninky!!! V první 
polovině soutěže si moc Juniorka neved-
la dobře, ale po zimní přípravě se výkony 
některých hráčů zvedly a bylo to vidět jak 
v návštěvnosti diváku tak i ve výsledko-
vých listinách. Juniorka za celou sezonu 
vyhrála 4 utkání a taky 4x remizovala  
a v konečném zúčtovaní bodů obsadila 
12. místo v okresní soutěži. Tento rok 
končí 6 talentovaných fotbalistů z doros-
tu, kteří se těší, až budou moct oblékat 
znovu dres Fryčovic.

Dorost:

Naši dorostenci pod vedením trené-
ra Miroslava Poláška a vedoucím druž-
stva Dáši Nevludové, vstoupili do sezóny 
po loňském úspěchu, kdy postoupili do 
okresního přeboru znovu velice úspěšně. 
Celý podzim bojovali jako nováček velice 
slibně a ke konci podzimní části obsadili 
velice příjemné druhé místo. I proto byl 
stanoven cíl, pokud to bude v silách muž-
stva, pokusit se znovu vybojovat postup, 
ale ne za každou cenu. Dlouho to vypada-
lo, že se to i mužstvu podaří, ale bohužel 
zranění i série remíz ke konci jarní části 
vzala za své. Nakonec náš dorost obsadil 
v konečném účtování pěkné čtvrté místo, 
ale co je potěšitelnější, rostou nám v něm 
kluci, kteří se brzy mohou stát oporami 
prvního mužstva např. Petr Žurovec.  
V brance áčka se v mistrovském utkání 
v Tiché neztratil ani šestnáctiletý Luboš 
Mirola, a tak by tento výčet mohl pokra-
čovat. Výbor oddílu kopané děkuje těmto 
mladým fotbalistům za jejich reprezen-
taci a jejich vedoucím za obětavou práci.

Žáci:

Do našeho oddílu žáků dochází 17 
místních chlapců ročníku 96-99, trénují-
cích pod vedením J. Petráše a J. Oplušti-
la. Vedoucím mužstva je Tomáš Strnadel. 
Tréninkové jednotky máme povětšinou 
2x týdně na našem hřišti, během zimy 
a za špatného počasí v sokolovně. Zpes-
třením dlouhých zimních měsíců je účast 
v soutěži ,, Zimní liga“.  Hrají ji mužstva 
okresů FM, NJ, Ostrava a je zvlášť rozdě-

lena pro mladší a starší žáky. Hraje se tur-
najovým vícekolovým systémem. Letos 
se nám podařilo vůbec poprvé projít až 
do finále, a to hned v obou kategoriích. 
Starší žáci nakonec obsadili 4. příčku  
a mladší svou kategorii vyhráli. Ziskem 
1. a 4. místa jsme se stali nejúspěšněj-
ším oddílem z bezmála 30 zúčastněných 
žákovských tymů v jednotlivých katego-
riích. Tyto výsledky jsou o to cennější, 
že většina družstev hraje krajské soutě-
že a my jen okresní. Škoda jen, že tato  
výborná reprezentace fryčovické kopané 
neměla větší ohlas u samotných rodičů, 
činovníků či fanoušků, zvlášť když se 
všechny turnaje odehrály v sousedním 
Brušperku. Každý zájem a podpora 
chlapce potěší. Snad největším zážitkem 
pro kluky bylo, když v posledním zápa-
se mladších žáků téměř zaplněná hala 
poslední minuty stalá na nohou a klu-
kům tleskala a děkovala za předvedené 
výkony. Těm našim skalním fandům (7) 
děkujeme. S příchodem jara nás čeka-
ly souboje s družstvy hrajícími okresní 
soutěž skupiny ,,A“.  Naše mužstvo tvo-
řené převážně ročníky 98-99 bylo věko-
vě nejmladší, ale hrou a výkony takřka 
nejlepší. Jediným kvalitně srovnatelným 
soupeřem byly Kunčice p. Ondřejní-
kem. S tímto soupeřem jsme se 3x utkali  
a vždy to byla remíza. Los tomu chtěl, 
že i v posledním zápase soutěže jsme si 
to opět rozdali, a to o konečné 1. místo 
v tabulce.

A sobota 18.6.2011 se nám ideálně 
vyvedla, jak co se týče počasí, tak i vývo-
je utkání. Rychlý gól nás uklidnil a ,,po-
sadil na koně“. Celý první poločas jsme 
soupeře přehrávali po stranách hřiště  
a výsledkem našeho snažení byl poloča-
sový stav 3:0. Druhá půle byla vyrovna-
nější a skóre se měnilo již jen jedenkrát 
v náš prospěch. Konečný stav 4:0 byl nad 
naše očekávání. Taktéž výborná divácká 
kulisa nás mile překvapila a přispěla tak 
k pěknému fotbalovému dopoledni.

Naše jarní bilance čítá: 12 vítěz-
ství, 1 remíza, 1 porážka. Celkové skóre 
80:9. Střelecky na sebe upozornili hráči:  
Masopust Jan – 30 gólů, Janša Marek – 
25 gólů.

Celé naše zimní a jarní účinkování 
můžeme hodnotit na výbornou. Chlapci 
hráli to, na co momentálně mají, za což 
si zaslouží poděkování. Většině z nich se 
dostalo ocenění jejich výkonů formou 
reprezentace okresu Frýdek-Místek na 
tuzemských i zahraničních turnajích. Dle 
ohlasu i tam prokazovali, že se nemají 
zač stydět. Pozitivem pro další práci je, že 
v mužstvu dojde jen ke třem odchodům 
hráčů do kategorie dorostenců. I to by 
mohl být příslib pro příští sezónu, ve kte-
ré bychom chtěli předvádět ještě kvalit-
nější výkony. Chce to jen tvrdě i poctivě 
trénovat a pracovat na odstraňování ne- 
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dostatků jak u jednotlivců, tak především 
v celé týmové souhře.

Zájemcům o větší množství infor- 
mací doporučujeme webové stránky 
www.tjsokolfrycovice.webnode.cz, 
o které se vzorně starají pánové V.   
Konečný a P. Adamovský. 

Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat všem, kteří nám pomáhali a pomáha-
jí. Rodičům, obci a Sokolu za podmínky 
vytvářené pro naši činnost a taktéž spon-
zorům za jejich finanční podporu. Na 
závěr přejeme všem pěkné léto a těšíme 
se na setkávání při našich podzimních 
zápasech.

Tabulka: 1B.třída muži, skupina „D“

	 Družstvo		 Záp.		 V		 R		 P		 	 	 	 Body		 Body	pravdy
1.  Petřvald n. M.  26  14  6  6  50  :  25  48  ( 9 )
2.  Hájek a Synové  26  14  4  8  53  :  27  46  ( 7 )
3.  Starý Jičín  26  12  5  9  67  :  46  41  ( 2 )
4.  Nový Jičín B  26  12  5  9  50  :  39  41  ( 2 )
5.  Libhošť  26  12  4  10  39  :  40  40  ( 1 )
6.  Lichnov  26  12  3  11  42  :  47  39  ( 0 ) 
7.  Fryčovice  26  12  2  12  55  :  57  38  ( -1 ) 
8.  Odry  26  10  7  9  41  :  37  37  ( -2 ) 
9.  Kateřinice  26  10  6  10  42  :  36  36  ( -3 )
10.  Jeseník n. O.  26  10  5  11  50  :  51  35  ( -4 ) 
11.  Staříč  26  8  6  12  41  :  65  30  ( -9 ) 
12.  Suchdol  26  7  8  11  46  :  50  29  ( -10 )
13.  Tichá  26  9  2  15  38  :  67  29  ( -10 ) 
14.  Kozlovice  26  6  5  15  36  :  63  23  ( -16 ) 

Tabulka: Okresní soutěž mužů F-M

	 Družstvo		 Záp.		 V		 R		 P		 	 	 	 Body		 Body	pravdy
1.  Janovice B  24  18  4  2  81  :  34  58  ( 22 ) 
2.  Bukovec  24  16  2  6  93  :  44  50  ( 14 )
3.  Vojkovice  24  15  3  6  70  :  37  48  ( 12 )
4.  Milíkov  24  14  3  7  57  :  35  45  ( 9 ) 
5.  Pržno  24  14  2  8  68  :  43  44  ( 8 ) 
6.  Nošovice  24  9  10  5  71  :  43  37  ( 1 ) 
7.  Dobrá B  24  9  4  11  52  :  70  31  ( -5 )
8.  Smilovice B  24  9  3  12  53  :  56  30  ( -6 ) 
9.  Oldřichovice B  24  8  2  14  42  :  71  26  ( -10 ) 
10.  Řepiště B  24  8  2  14  39  :  64  26  ( -10 ) 
11.  Staříč B  24  6  2  16  49  :  85  20  ( -16 ) 
12.  Fryčovice B  24  4  4  16  32  :  81  16  ( -20 ) 
13.  Paskov  24  3  5  16  33  :  77  14  ( -22 )

Tabulka: dorost, okresní přebor F-M

		 Družstvo		 Záp.		 V		 R		 P		 	 	 	 Body		 Body	pravdy
1.  Baška  26  17  5  4  93  :  39  56  ( 17 ) 
2.  Bystřice  26  18  1  7  91  :  46  55  ( 16 ) 
3.  Frýdlant  26  17  1  8  81  :  41  52  ( 13 ) 
4.  Fryčovice  26  14  7  5  61  :  32  49  ( 10 ) 
5.  Mosty  26  15  3  8  66  :  40  48  ( 9 )
6.  Lučina  26  14  5  7  86  :  53  47  ( 8 )
7.  Sedliště  26  13  4  9  50  :  52  43  ( 4 ) 
8.  Dobratice  26  11  3  12  60  :  59  36  ( -3 ) 
9.  Písek  26  10  3  13  44  :  70  33  ( -6 ) 
10.  Dobrá  26  10  2  14  40  :  45  32  ( -7 ) 
11.  Nýdek  26  10  2  14  36  :  53  32  ( -7 ) 
12.  Hnojník  26  4  3  19  37  :  87  15  ( -24 )
13.  Václavovice  26  4  2  20  35  :  102  14  ( -25 ) 
14.  Bukovec  26  4  1  21  39  :  100  13  ( -26 ) 

Tabulka: žáci, okresní soutěž F-M, skupina „A“

		 Družstvo		 Záp.		 V		 R		 P		 	 	 	 Body		 Body	pravdy
1.  Fryčovice  14  12  1  1  80 : 9  37  ( 16 ) 
2.  Kunčice p. O.  14  11  2  1  60  :  15  35  ( 14 ) 
3.  Raškovice  14  10  0  4  59  :  20  30  ( 9 )
4.  Baška  14  8  1  5  27  :  24  25  ( 4 ) 
5.  Hukvaldy  14  4  2  8  27  :  32  14  ( -7 ) 
6.  Janovice  14  4  0  10  40  :  51  12  ( -9 ) 
7.  Dobrá  14  3  2  9  24  :  36  11  ( -10 ) 
8.  Ostravice  14  0  0  14    4  :  134  0  ( -21 )

Zprávy z oddílu
kopané:
Memoriál	Miloše	Kubláka	-	

turnaj	nejmladších
fotbalových

nadějí

Dne 28.5.2011 se na našem stadiónu 
uskutečnil za účasti deseti mužstev fot-
balový turnaj nejmladších pod názvem 
Memoriál Miloše Kubláka. Byl to první 
ročník, přestože se konal již podruhé. 
Loni při oslavě 75. výročí založení kopa-
né u nás se konal tzv. nultý ročník, a pro-
tože se vydařil, rozhodli jsme se pro jeho 
pokračování. Že to byl turnaj na úrovni, 
svědčí fakt, že se ho zúčastnily týmy jako 
Fotbal Frýdek Místek A,B, Baník Ostra-
va, Žilina, polské Jaworzno, Brušperk, 
Kozlovice, Staříč, Stará Bělá a samozřej-
mě Fryčovice. Vše probíhalo, jak mělo, 
jen to počasí nepřálo a od rána se snášely 
k zemi proudy vody, které naštěstí dě-
laly problémy jen přítomným divákům 
a pořadatelům. Nebylo se kam schovat, 
a navíc zhruba sto malých fotbalistů se 
muselo neustále svlékat a převlékat,aby v 
tomto počasí neonemocněli. Však si pří-
tomní diváci a rodiče malých fotbalistů 
posteskli, že přestože vše funguje a máme 
krásný stadión, chybí krytá tribuna, aby 
divák mohl sledovat veškeré dění na hři-
šti v suchu. Bohužel nezbývá, než dát jim 
za pravdu. Ale abychom neodbočovali,  
i přes těžký terén byl vidět fotbálek velmi 
dobré úrovně, zápal mladých talentů pro 
hru i velká radost ze vstřeleného gólu.  
Finále tohoto hodnotného turnaje obsta-
ral Fotbal FM A s Baníkem Ostrava, když 
se mladým fotbalistům podařilo obrátit 
výsledek až v posledních třech minutách 
utkání a zvítězili nad svým rivalem 2 : 1. 
Třetí místo obsadil celek Kozlovic. Naše 
družstvo sice obsadilo až desáté místo, 
někdy chybělo trošku štěstíčka, jindy pro-
měněná penalta, tak už to ve fotbale chodí, 
ale je potěšující, že se v silné konkurenci 
neztratili a snad nám vyrůstá nová fot-
balová generace. Díky za uspořádání 
tohoto turnaje patří všem pořadatelům, 
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jakož i rozhodčím, pánům Hrušeckému, 
Šašinkovi a Pokludovi, kteří tento turnaj 
s přehledem odřídili, a i Miloš, který vše 
sleduje shůry, by měl určitě radost, jen 
to počasí nám tam nahoře nestačil nějak 
zařídit.

Suvenýry	oddílu	kopané:

Výbor oddílu kopané ve spolupráci 
s Jakubem Čížkem a Petrem Adamov-
ským připravili pro své fanoušky a pří-
znivce návrh klubových šál. Ty jsou ve 
dvou variantách, v barvě červenožluté  
a modrobílé, jsou již vyrobeny a můžete 
si je zakoupit přímo u pánů Čížka a Jiřího 
Vrtného. Cena jednoho kusu je 200 Kč, 
vzhledově jsou určitě srovnatelné s klu-
by jako Fotbal FM, Baník Ostrava nebo 
HC Vítkovice, přičemž jsou minimálně  
o 100 - 150 Kč levnější! Dále připravuje-
me i výrobu tzv. minidresů, které si mů-
žete pověsit třeba do auta, tam vychází-
me z  klubových  barev oddílu, kterými 
jsou červená  žlutá  a  bílá. Až  budou  tyto  
minidresy hotovy, dáme vám včas vědět, 
neboť budou vyrobeny jen v omezeném 
počtu kusů!

Anketa	týkající	se	případné	
výstavby	kryté	tribunky	na	

našem	stadiónu	:

Jak jistě víte, fryčovická kopaná má 
své webové stránky, jejichž správcem 
je pan Ing. Vratislav Konečný, fungu-
jí zhruba dva roky a v současné době se 
číslo, co se počtu návštěv těchto stránek 
týká, pohybuje zhruba kolem třiceti tisíc, 
což je opravdu fantastické číslo. Zde se 
můžete dočíst, co se právě v klubu děje, 
co připravuje, a k dispozici jsou i ko- 
mentáře z odehraných zápasů doma i na 
půdě soupeřů. Vytváříme zde i různé  
ankety a jedna z nich také byla případná 
výstavba kryté tribunky na našem sta-
diónu. Hlasování o případné výstavbě 
tohoto díla se zúčastnilo 147 čtenářů  
z nichž bylo pro výstavbu 109, zbylých 38 
bylo proti. Z těchto čísel jasně vidíme, že 
diváci i fanoušci mají zájem navštěvovat 
tento nejmasovější sport v naší obci, ale 

také k tomu potřebují potřebné zázemí, 
zvlášť když byla položena otázka, zda má 
výstavba smysl, když se jedná o nepřízeň 
počasí, tam hlasovalo 103 lidí, a 6 zda, 
bude mít efekt, co se zvýšení návštěv 
týče. Tato myšlenka zlepšit zázemí pro 
diváka hlodá v hlavách výboru oddílu  
kopané již hodně dlouho. A jak by ne, 
vždyť naposled se něco pro fryčovického 
diváka udělalo před třiceti lety za fungo-
vání tehdejšího předsedy kopané pana 
Čeňka Nevluda. Tehdy hráči a funkcio-
náři zhotovili stávající lavičky, na kte-
rých se dá opravdu sedět jen za pěkného 
počasí, když prší jsou naprosto nepouži-
telné, a díky tomu, že není střecha nad 
hlavou, přichází kopaná o to hlavní, a tím 
je vždycky samozřejmě divák! Vloni na 
oslavách 75. výročí založení organizované 
kopané u nás tato problematika zazněla, 
slyšeli jsme i něco jako příslib ze strany 
předsedy Sokola i úst starosty obce, ale 
vše je na mrtvém bodě. Bez pomoci obce 
není v silách tělovýchovné jednoty a ani 
oddílu kopané tento plán uskutečnit.  
V žádném případě nechceme tahat pe-
níze z obecního rozpočtu potřebné na 
jiné věci, ale pokusit se nějakým způso-
bem získat peníze z Evropské unie, jako 
se to podařilo některým obcím v našem 
okolí. Je záviděníhodné vidět, co všech-
no vyrostlo, co se sportovišť týče, třeba 
v sousedním Brušperku. Na druhé stra-
ně straně nelze nevidět, že mnoho těch-
to staveb, bylo zhotoveno za minulého 
režimu viz Kozlovice, Palkovice, Baška, 
Lískovec, Tichá, Lichnov, Příbor atd.  
V minulosti byla vypracována studie  
panem Honkem. Podle ní byly vybudová-
ny v minulosti jen základy na fotbalovém 
hřišti. Z této stavby se do současné doby 
se dochovaly jen velmi pevné betonové 
základy, o kterých už ví opravdu jen vel-
mi málo lidí. Víme, že byla krize, peněz 
nazbyt není, ale je třeba si uvědomit, že 
by to nebyly jen vyhozené peníze, že by 
to byla stavba, která musí vydržet mini-
málně sto let, stačí pouhopouhý příklad 
v Kozlovicích, kde krytá tribunka pro 150 
lidí slouží ku prospěchu jistě už padesát 
let a její zbourání určitě nehrozí! Nelze 
nevidět, že na fotbal v naší obci chodí  
i starší nemocní lidé, kteří si potřebují 
sednout, neboť zcela určitě nevydrží 

zhruba dvě hodiny stát, natož ještě v dešti 
držet deštník nad hlavou. Mnozí mladší  
si třeba neuvědomí, že za pár let prá-
vě toto může potkat právě je. Mnohý 
fotbalový fanda zimu vydrží, ale když 
je promoklý na kost, má po chuti a už  
vůbec nerozhoduje fakt, jestli jeho muž-
stvo hraje třetí třídu, okres nebo krajský 
přebor. Tady jde především o diváka,  
o občany Fryčovic, o jejich pohodlí, aby 
si našli cestu na náš stadión i ve špatném 
počasí a před těmi, kteří to jinde po-
chopili, klobouk dolů. Ve Fryčovicích se 
vykonalo mnoho dobrého, když se podí-
váme kolem sebe, je to vidět, ale nebuď-
me sobci, když neplavu, tak nač se stavěl 
bazén, ne tak to nefunguje, přejme jeden 
druhému, a já pevně věřím, že by si i ti, 
kdož chodí na naše hřiště za fotbalem, 
důstojný stánek zasloužili. Vychovává-
me jako jedni z mála mladé lidi, budoucí 
generaci, tak proč by pro ně nemohlo po 
nás něco zůstat, nebo opravdu chceme 
tak moc?! Je veliká škoda, že se na tento 
krásný sport, ale především na lidi, kte-
ří na něj ve velkém počtu chodí, nějak 
pozapomnělo, anebo konečně nastane 
čas, kdy se budeme moci pochlubit ještě  
něčím jiným jak jen pěkným trávníkem 
a doženeme v tomto ohledu okolní obce 
a města?!

Oddíl kopané v sobotu 18.6.2011 za-
končil sezónu na hřišti společným večer-
ním posezením. Tato akce  se protáhla 
do půlnočních hodin. Z tohoto důvodu 
se oddíl kopané omlouvá všem občanům 
Fryčovic za toto  prodloužení.

Jubilanti	 našeho	 oddílu,	 kteří	
oslavili	 nebo	 oslaví	 v	 tomto	 roce	
významné	životní	jubileum:

Mikala Josef 12. 2. 50 let
Nevlud Vincenc   1. 3. 75 let
Opluštil Jiří   21. 3. 60 let
Somr Miroslav   4. 5. 60 let
Pasírbek Antonín   17. 5. 60 let
Adamovský Petr   12. 8. 50 let
Šajtar Radomír   14. 10. 55 let
Janša Zdeněk   14. 10. 50 let
      

Výbor oddílu kopané

Klub turistů TJ Sokol Fryčovice
Klub turistů TJ Sokol Fryčovice po-

řádal dne  21. května 2011 již 45. ročník 
tradičních Fryčovických pochodů. Pro 
účastníky byly připraveny trasy jak pro 
pěší pochody, tak pro cykloturistiku. Na-
bídka tras pro cykloturisty byla pestrá  
a připraveny byly tratě v délkách 10km, 
40km a 50km. Pro uspokojení co nej- 
širšího spektra cykloturistů organizá-
toři naplánovali trasy jak v kopcovitém 
terénu, tak v podobě dnes  již v tradiční 
cyklotrasy Poodřím. Vybrat si z připra- 

vené nabídky cyklotras se rozhodlo 43  
cyklistů.

Pěší 20km trasu si z nabídky bohu-
žel  nevybral nikdo. Nicméně dlouho- 
letá tradice Pohádkového lesa přilákala  
spousty lidí a s účastí 647 lidí převýšila 
všechna očekávání a překonala tak po-
četností účastníků všechny předchozí 
ročníky. Tuto krásnou a dlouholetou 
tradici Fryčovických pochodů se snaží 
udržet pořád stejná parta nadšenců se 
svými známými a rodinnými příslušníky, 

kterým patří mimořádné uznání a podě-
kování.

Poděkování patří mimo jiné také MŠ 
za přípravu perníčků, sponzorům, Bes-
kydu Fryčovice, Hasičské vzájemné po-
jišťovně.

Klub turistů TJ Sokol Fryčovice zor-
ganizoval k 25. výročí vzpomínky na 
Vladimíra Kaluse 6. června 2011 zájezd 
na Vekou Fatru. Na trasu jsme vyrazili 
již tradičně z Blatnice, poté celá skupina 
dále stoupala Koňským dolem až k místu, 



kde u chodníčku má Láďa Kalus pomní-
ček. Pokládáme květiny, vzpomínáme. 
Po krátkém odpočinku pokračujeme ve 
stoupání na vrchol Ostré 1264m. Dereme 
se posledním úsekem, který je zajišťova-
ný řetězy, následuje průlez ve vápencové 
skále a tím zvládáme výstup na vrchol. 
Krátký čas na výhledy po okolí, společ-
ná vrcholová fotografie a bohužel začíná 
pokrapovat. Sestupujeme do sedla pod 
Ostrou, rychle si oblékáme pláštěnky.  
V dešti a za pořádné bouřky sestupujeme 
Jurišovou dolinou. Za deštivého počasí 
a rozbláceným terénem byl sestup velice 
namáhavý i přesto, že déšť pozvolna ustá-
val. Všech 34 turistů ve zdraví zvládlo 
dlouhý a  prudký  sestup až do dlouhé  
Blatnické doliny, která je krásná, ale ne-
konečně dlouhá. Unavení, ale spokojení, 

že jsme vše zvládli, usedáme na občerst-
vení,  po kterém odjíždíme domů. 

Klub turistů TJ Sokol Fryčovice pořá-
dal v termínu 9. až 15. června 2011 přes  
cestovní kancelář Eurocykl Herdegen  
týdenní cykloturistický pobyt u Bodam-
ského Jezera. V letošním roce se jednalo 
již o jubilejní desátý týdenní pobyt pro 
cykloturisty. Po šestnáctihodinovém noč- 
ním přesunu do velice pěkného hotelu 
v Gottmadingenu byly pro nás po dobu 
pěti dnů připraveny našim průvodcem 
Petrem Ballou překrásné vyjížďky do 
okolí Bodamského  jezera. Z městečka 
Tutlingen jsme projížděli krásným údo-
líčkem kolem Dunaje. Z místa ubytování 
jsme dojeli až k Rýnskému vodopádu. 
Další den jsme opět z místa ubytování 
dojeli k ostrovu květin a motýlů Mainau 

na Bodamském jezeře.  Projeli jsme přes 
50 km severního pobřeží až do města 
Meersburgu. Závěrečná etapa a závěr ce-
lého našeho putování končily v Kostnici 
u památného místa upálení mistra Jana 
Husa. Prošli jsme mimo jiné také kolem 
domu, ve kterém bydlel. K našim týden-
ním cyklistickým pobytům patří i poho-
dové večerní posezení s písničkami, kte-
ré nám v letošním roce hráli Láďa Šigut  
a Karel Ranocha. Vrátili jsme se spoko-
jení, projeli jsme a viděli jsme tři státy, 
které svými hranicemi rozdělují krásné 
Bodamské jezero.

Za KT TJ Sokol Fryčovice
Nevlud  Miroslav
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Z činnosti
mladých hasičů

Mladí hasiči z Fryčovic se letos aktiv-
ně účastní soutěží. Od února do června 
jich stihli celkem 18. V únoru se zúčastnili 
Neoficiálního mistrovství Čech, Moravy, 
Slezska a Slovenska v Havířově. Devět 
ze soutěží bylo v požárním útoku a byly 
zařazeny do Moravskoslezské ligy mla-
dých hasičů, které se účastní naši starší 
žáci. Čtyři soutěže - Zkoušky odbornosti, 
Hasičské čvachtání, Fryčovický braňák  
a Memoriál Ludvíka Quitta - se konaly ve 
Fryčovicích a my jsme je pořádali sami 
nebo ve spolupráci s ostatními sbory. 
Náš kolektiv má přes 20 mladých členů, 
kteří tvoří družstvo mladších a družstvo 
starších žáků. 

Hasičského čvachtání se již tradičně 
zúčastnily ostatní sbory z okrsku, jmenovitě 

Do školky ve školním roce 2011/2012?
Jako matka letos 3-letého dítěte bych 

nejen ráda ukojila svou grafomanii a po-
dělila se s vámi o to, co jsem musela zažít  
a vyslechnout v souvislosti s letošním 
přijímacím řízením do MŠ Fryčovice, 
ale také bych ráda vyjádřila svůj názor  
a pohled na danou věc a poděkovala ně-
kterým zúčastněným.

Jak nám bylo sděleno na informační 
schůzce rodičů, k zápisu do MŠ Fryčovice 
přišlo letos 41 dětí se svými rodiči. 5 z nich 
se hlásilo na příští rok, zbylo tudíž 36 
dětí na 20 volných míst. Dále jsme byli 
informováni o systému bodování a o tom, 
že se při přijímání bude přihlížet mimo 
věku i k tomu, zda matka dítěte nastupu-
je do práce či nikoli, a byli jsme vyzváni  
k dotazům a případným připomínkám.

Na dotaz, bylo li by možné zřídit pro 
nepřijaté děti alespoň jednu třídu, třeba 
jen na dopoledne, např. na faře, nám 
všem paní ředitelka vysvětlila, že letos to 
bohužel možné není, neboť dojde k roz-
sáhlé rekonstrukci nejen zahrady školky, 
ale i školky samotné, a že je velmi prav-
děpodobné, že se právě tam, stejně jako  
i do prostor naší základní školy, bude 
muset školka přestěhovat.

Pak nastala velmi trapná situace. 
Přestože jsme byli několikrát vyzváni  
k problému se vyjádřit a říct svůj ná-
zor, nikdo tak neučinil. Všude bylo plno 
šepotu, zklamaného i vzteklého. Jed-
na maminka odcházela středem s vel-
mi nevhodnou poznámkou: „Já to teď 
řešit nebudu, ovšem počítejte s tím, že 
mému manželovi se to taky líbit nebude 
a určitě Vám bude volat!“. Namísto toho, 
abychom se vyjádřili k problému, začalo 
se porovnávat, srovnávat a pomlouvat. 
Pokud má někdo nějaký názor, měl by 
se podělit s ostatními, možná by došlo  
k nějaké přínosné diskusi, mohla by se 
vyjasnit některá nedorozumění a třeba 
najít nějaká řešení. Nemyslím si, že v obci 
s nevelkým počtem obyvatel, je vhodné 

tlačit soukromě na pilu a osobním nátla-
kem se domoci svých práv na úkor ostat-
ních. Těm maminkám, které zůstávají na 
mateřské s druhým dítětem, a přesto si 
prosadily umístění svých starších dětí do 
školky, bych doporučila zamyslet se nad 
svým konáním a přála bych jim, aby za dva 
roky, až budou chtít do školky umístit 
své druhé dítě, nebyly ostatní maminky 
stejně průbojné jako ony letos a nezpůso-
bily jim např. ztrátu zaměstnání.

Já osobně zastávám názor, že školka 
má plnit funkci vzdělávací. Vím, že děti 
se mají socializovat, být v dětském ko-
lektivu. Že se můj syn doma kreslit ne-
naučí, je-li mým vrcholným výtvarným 
dílem chaloupka jedním tahem, třebaže 
několika způsoby. Že budu-li s ním zpí-
vat já, nemůže z něj vyrůst druhý K. Gott, 
dokonce ani chlapec balící dívky na zpěv  
s kytarou u táborového ohně. Že toto 
musí zastávat jiná instituce, a právě ma-
teřská škola spolu s námi, rodiči, rozvíjí 
základy všech dovedností dítěte.

Taky však chápu dané rozhodnutí – 
mám-li omezený počet míst a mám volit 
mezi matkou, zůstávající např. doma na 
mateřské s druhým dítětem, a mezi mat-
kou, která chce jít do práce, koho vyberu? 
Vezmu si na triko, že ta matka ztratí prá-
ci? Je smutné, že k tomu vůbec dochází, 
že není nabídka rovna poptávce.

Proto bych chtěla moc poděkovat ně-
kterým maminkám, za to, že ač je jejich 
dítě třeba o pár týdnů starší než moje, že 
mi umožnily do práce jít, a to s pocho-
pením a noblesou. Opravdu si toho velmi 
vážím, děkuji jim z celého srdce a je mi 
líto, že ony děti do naší školky letos dát 
nemohou.

A konečně, chtěla bych vyjádřit svůj 
obdiv a zároveň poděkování vedení MŠ, 
neboť si myslím, že udělali vše, co bylo  
v jejich silách v této nelehké situaci,  
a věřím, že jednání s některými rodiči 
bylo těžké.

Rodičům, plánujícím dát své dítě do 
školky v následujících letech bych velmi 
doporučila, aby se včas začali zajímat  
o počet volných míst, o kritéria přijetí,  
o přibližný počet dětí v daném ročníku.  
Dle mých skromných odhadů se totiž  
příští rok do školky bude hlásit nejméně 
21 dětí z letošního zápisu plus několik  
dalších, kteří letos na zápise nebyli, ale 
budou splňovat věkový limit 3 roky. 
A také bych se zajímala o to, jak bude 
školka po rekonstrukci koncipována, 
bude-li se brát ohled na budoucí změny 
počtu dětí, ať už se bude jednat o pokles 
či nárůst. Jedině v případě, budeme-li 
se zajímat o věci budoucí a hromadně 
upozorňovat na problémy na příslušných 
místech, nedojde k situaci, že bude daný 
problém podceněn.

Petra Hodaňová
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Fryčovice, Brušperk, Krmelín a Paskov. 
Necelá čtyřicítka dětí si užila odpoledne 
plné her a soutěží v tělocvičně i bazénu 
FRY Relax Centra. Velký dík patří obci 
Fryčovice a pracovníkům Relax Centra, 
bez jejichž podpory by se tato tradiční 
akce nemohla uskutečnit. Ve stejný den, 
ještě před Čvachtáním, se konaly v naší 
hasičské zbrojnici Zkoušky odbornosti 
mladých hasičů. Letos nově i v kategorii 
juniorů. 

Zkoušky se konají pod záštitou Okresní 
odborné rady mládeže a jsou součástí ce-
loročního hodnocení činnosti kolektivu. 
Všechny naše děti, které skládaly zkoušku, 
byly úspěšné.

Personálně nejnáročnější akcí po- 
řádanou naším sborem je bezpochyby 
Fryčovický braňák. Počasí nám letos  
přálo a účast hasičských družstev byla 
rekordní.

Soutěž získala oblibu i u široké ve-
řejnosti, pro kterou je také určena. Letos 
proběhlo cílem 124 závodníků v pěti ka-
tegoriích.

S končícím školním rokem pestrá čin- 
nost mladých hasičů nekončí. Na prázd- 
ninových trénincích se budou připra- 
vovat na zbývající kola MSL-MH a pak na 
podzimní soutěže.

Ing. Petr Adamovský
a Mgr. Pavla Zagorová PhD.

Z činnosti dobrovolných 
hasičů ve Fryčovicích

Vážení spoluobčané, v následujících 
řádcích bych rád přiblížil činnost sboru 
dobrovolných hasičů ve Fryčovicích v le-
tošním roce. 

Rok 2011 byl zahájen již tradičními 
hasičskými plesy.  Vyprodaný sál obec-
ního úřadu přivítal řadu z vás a svědčí 
o oblibě hasičských plesů u široké veřej-
nosti, čehož si vážíme.  Zájem o hasičské 
plesy u veřejnosti nás pozitivně motivuje 
a snažíme se vždy nachystat pro účastní-
ky dobrou zábavu a vytvořit příjemnou 
atmosféru. 

Jaro jsme přivítali přípravami na 
začínající soutěžní sezonu, kdy naplno 
cvičili mladí hasiči, muži i ženy.  Činnost 
mladých hasičů, na kterou klademe důraz 
a maximálně ji podporujeme, je obsáhla 
a podrobněji je zmapována v samostat-
ném článku.  V krátkosti se jen zmíním 
o pořádání  Fryčovického čvachtání, kte-
rého se účastni mladí hasiči z okolních 
obcí a soutěže Fryčovických braňák. Tato 
soutěž se dostala do podvědomí a stává 
se oblíbená, o čemž svědčí rekordní účast 
124 závodníků v pěti kategoriích. 

8. května jsme spolu z delegací OÚ 
Fryčovice navštívili naší družební obec  
Stráňavy, kde jsme se zúčastnili oslav 
ukončení druhé světové války.  

Aktivně jsme se i letos zapojili svou 
pomocí při pořádání Fryčovických po-
chodů. Na trase Pohádkového lesu jsme 
zřídili stanoviště, kde si mohli ti nejmenší 
účastníci mimo jiné vyzkoušet džberovou 
stříkačku a zacílit proud vody na terč. 

Květen byl opravdu nabitý měsíc. Pro 
zdokonalení součinnosti jednotek dob-
rovolných hasičů Brušperského okrsku 
jsme uspořádali námětové cvičení, kte-
rého se zúčastnily jednotky z Fryčovic, 
Brušperku, Staré Vsi, Košatky, Krmelína, 
Oprechtic a Paskova. Cvičení proběhlo  

v Zámrklí u hájenky a jednotky si procvi-
čili mimo hašení také dálkovou dopravu 
vody, pátrání po ztracených osobách, 
první pomoc a odstraňování překážek.  
Cvičení splnilo svůj účel, procvičili jsme 
si spolupráci mezi jednotlivými jednot-
kami, objevili jsme oblasti, kde je třeba 
se zdokonalit, navzájem jsme si předali 
zkušenosti. 

Poslední květnová neděle byla na 
stadiónu TJ Sokol Fryčovice ve znamení 
hasičských klání, pořádali jsme 27. roč-
ník soutěže „O pohár obecního úřadu 
Memoriál Ludvíka Quitta“. Od ranních 
hodin zde měřili své síly v požárním 
útoku mladší žáci, kdy se do soutěže 
zapojilo celkem 11 družstev. Vítězem se 
stali mladší žáci z Trojanovic. Po mlad-
ších žácích nastoupili na trať starší žáci, 
kdy startovní čáru opustilo celkem 15 
družstev a na první pozici se umístili 
starší žáci z Oprechtic. Nedělní odpoled-  
ne patřilo mužům a ženám. Celkem se 
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sjelo 44 družstev, z toho 29 mužských, 
14 ženských a jedno zahraniční. První 
místa obsadili muži z Prchalova a ženy  
z Petřvaldíku. Letošní rekordní účast 
soutěžních družstev doprovázelo nád-
herné počasí, ve které jsme předchozí 
den při pohledu na deštivou oblohu ani 
nedoufali. Celá soutěž nebyla pozname-
nána žádným úrazem ani technickým 
problémem. 

U příležitosti 100. let založení hasičů 
OSP Gogolová, v družební obci Mszana 
v Polsku jsme byli pozvání na tuto slav-
nostní událost. Prezentovali jsme se zde  
s praporem našeho sboru, kdy čestná 
stráž s praporečníkem ve slavnostním 
průvodu důstojně reprezentovala naší 
obec.

V krátkosti jsem se snažil vás sezná- 
mit s nejvýznamnějšími událostmi a čin-
nostmi sboru dobrovolných hasičů ve 
Fryčovicích v letošním roce.  Za veškerou 
touto činností jsou schované stovky ho-
din obětavé práce čelenů sboru, kterým 
za to patří dík. Rovněž si vážíme pomoci 
a spolupráce s Obecním úřadem, spolky 
a sdruženími v obci, firmami a občany 
naší obce.  

Na závěr bych chtěl všem, kteří sbor 
dobrovolných hasičů podporují poděko-
vat a popřát příjemné prožití letních do-
volených a prázdnin.

Za SDH Fryčovice
ing. Richad Kavka

starosta sboru

ČZS ZO Fryčovice
Letošní zahrádkářský rok zahájili za- 

hrádkáři bilancováním roku loňského 
a vytýčením plánu pro nadcházející rok 
na výroční členské schůzi. Bylo zde kon-
statováno, že se po dlouhých strastiplných 
16-ti letech podařilo od státu získat zbylé 
pozemky pod moštárnou až rozhodnutím 
okresního soudu ve Frýdku-Místku a de-
finitivně majetkoprávní vztahy dořešit.  
V roce 2010 bylo v moštárně zpracováno 
5511 kg ovoce od 68 zákazníků a vykou-
peno 9653 kg ovoce pro zpracovatelskou 
firmu OVEXIM. Každoročními brigáda-
mi se snažíme objekt moštárny vylep-
šovat svépomocí i za finanční výpomoci 
obce Fryčovice. Pro celkovou estetizaci 
a vylepšení moštárny plánujeme ještě 
výměnu oken a úpravu fasády. Letošní 
brigáda se uskutečnila 7.5. i s tradičním 
smažením vaječiny. 

Všechny příznivce zveme na pouta-
vé odborné přednášky při příležitosti  
členských schůzí. Na schůzi 24. 2. jsme 
přizvali zástupce fy EXA s.r.o., kteří 
představili nové trendy v oblasti pěsto- 
vání plodin za používání efektivních  
mikroorganizmů bez běžné chemie. Po-
hled odborníků je poněkud skeptický, ale 
mnozí průkopníci si prostředky nakou- 

pili. Na poslední schůzi 
velmi zaujala přednáška 
př. Bohušíka o pěsto- 
vání švestek a slivoní.  
Pro zájemce o drátkování 
byla organizována názor-
ná ukázka s výukou paní 
Mgr. Kopcové.

Z letošních plánova-
ných akcí připomeňme 
obecní dožínky, kde se za- 
hrádkáři již tradičně pre- 
zentují drobnou expozicí.

Pak krajskou výstavu na Černé Louce 
30.9.-2.10., okresní výstavu v Jablunkově 
7.-9.10. a výstavu Fryčovických zahrád-
kářů 28.-31.10.2011.

Výstava FLORA Olomouc nalákala 
30.4. i zahrádkáře z Fryčovic. K vidění 
byly nádherně aranžované expozice jak 
v pavilonech, tak na volném prostranství 
i nekonečné řady stánků se sazenicemi, 
praktickými i nepraktickými pomůckami 
pro zahrádkáře i stánků s občerstvením.

Letošní plánovaný výšlap na Pal-
kovické hůrky se kvůli nepříznivému  
počasí bohužel neuskutečnil. Již připra-
vené občerstvení jsme museli zkonzu- 
movat každý doma.

Dominantním dnem byl ovšem 4. čer- 
ven. Toho dne jsme se sešli v moštár-
ně, abychom popřáli s kytičkou a dárky  
nejen z plodů našich zahrad našemu 
předsedovi, př. Lubomíru Obornému,  
k významnému životnímu jubileu 80 let 
hlavně hodně zdraví, úspěchy v zahrád-
kaření a neutuchající životní elán. 

Do nadcházejícího času dovolených 
přejeme všem čtenářům příjemně strá-
vené dny odpočinku a rekreace v kruhu 
svých blízkých a přátel.

Zpracoval
Ing. Jaromír Ferdian

Vážení spoluobčané,
nastává opět doba letních radovánek, dovolených a zaslouženého

odpočinku. Pro děti školou povinné se blíží období vysněných
a dlouho očekávaných prázdnin.

Pro zaměstnance FRY Relax Centra
je to především čas servisních prací

a přípravy na novou sezonu.

uzavření FRY Relax Centra

25. 06. 2011 -  21. 08. 2011

otvíráme opět 22.08.2011  v 9.00 hod.

Přejeme všem příjemný odpočinek,
mnoho slunečných letních dnů a těšíme se

na shledání v sezoně 2011/2012!!

Zastavte čas a navštivte nás ve Fryčovicích !!

www.frycovice.cz

Hlavatá Pavlína
správce FRY Relax Centra
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Zábavné
odpoledne
pro děti

V sobotu 25.6.2011 se uskutečnilo na 
stadiónu TJ Sokol Fryčovice již dlouho 
plánované „Zábavné odpoledne pro 
děti“. Akce proběhla pod záštitou Obec-
ního úřadu Fryčovice ve spolupráci SDH 
Fryčovice a kulturní a školskou komisí 
a restaurací Sokolka. Počasí, i když bylo 
aprílové, se nakonec přece jen umoudři-
lo, mohly se uskutečnit všechny pláno-
vané atrakce. Po celou dobu akce mohly 
děti využit zdarma trampolínu, skákací 
hrad, malování na tvář a získat upomín-
kovou cenu za malování obrázku. Velký 
výběr byl i v občerstvení, které zajišťovala 
restaurace Sokolka.

Začínalo se v 15. hod, všechny uví-
tala a po celé odpoledne doprovázela za  
mikrofonem paní Ing. Dana Kokešová.  
O hudební doprovod a ozvučení se po- 
staral pan Mirek Strakoš.

V úvodu proběhlo kouzelnické vystou- 
pení. Nejvíce děti zaujal létající stoleček 
se zapálenou svíčkou pomocí kouzla.

Po vystoupení kouzelníka měli při-
pravené soutěže naši hasiči, děti soutěži-
ly ve třech věkových kategoriích, v každé 
kategorii byli pak vyhlášení 3 vítězové, 
kteří dostali ceny, které zakoupil SDH 
Fryčovice. Děkujeme.

V 17. hod následovalo vystoupení 
klauna Hopsalína a jeho balónkové show, 
děti plnily úkoly, tancovaly. Show klauna 
Hopsalína byla zakončena fáborkovým 
ohňostrojem, což byl opravdu zážitek ne-
jen pro děti, ale i rodiče.

Poslední nejvíce očekávaná byla dět-
ská tombola, za kterou děkujeme sponzo-
rům: pekařství Boček, Fa Borcad cz s.r.o., 
ČEZ, Fa Kozubková, restaurace Sokolka, 
VKUS Bustan s.r.o. Díky jejich podpoře 
si mohlo každé dítě odnést malou výhru. 
Děkujeme. Věci do této tomboly byly již  
z loňského plánovaného dne dětí, který se 
neuskutečnil z důvodu špatného počasí. 

     

Za kulturní a školskou komisi
Dana Glombíčková

Vzpomínka na Bohumíra Laníka
V pátek 17. 6. 2011 jsme se rozlouči-

li dlouholetým členem TJ Sokol, býva-
lým členem výboru a vášnivým turistou,  
s panem Bohumíre Laníkem. Proto si 
dovolujeme připomenout občanům jeho 
činnost pro tělovýchovu v naší obci. 
Jméno pana Bohumíra Laníka neodmys-  
litelně patří do téměř stoleté historie TJ 
Sokol Fryčovice. Již po skončení II. svě-
tové války se stal na jeden rok náčelní-
kem sokolské jednoty. Od padesátých let 
minulého století začal vykonávat funkci 
jednatele TJ Sokol Fryčovice. Ve dvou 
obdobích od roku 1950 do roku 1962 a od 
roku 1965 do roku 1982, dohromady 
celkem 31 let. V období 1963 – 1964  
vykonával funkci předsedy TJ Sokol  
Fryčovice. Právě v toto období od pade- 
sátých do osmdesátých let minulého 
století bylo pro TJ Sokol Fryčovice vý-
znamným z důvodu zahájení a dokončení 
dlouho vytouženého hřiště, které se ote-
víralo v roce 1954 krajskou spartakiádou, 
v roce 1959 dokončením výstavby soko-
lovny a nakonec v roce 1972 otevřením 
tělocvičny. Pan Bohumír Laník nesmaza-
telně přispěl k tomu, že tyto tělovýchovné 
objekty ve Fryčovicících dodnes stojí a po- 
skytují sportovní vyžití nejen oddílům, 
ale i ostatním občanům obce. Od roku 
1959 až do poloviny sedmdesátých let 
se pravidelně objevoval v programu tra- 
dičních fryčovických šibřinek. Od roku 
1960 do roku 1985 byl přímým účast- 
níkem nácviku spartakiád, které vždy 

dotáhl až do strahovského finále. K panu  
Bohumíru Laníku také nesmazatelně 
patřila láska k turistice a cykloturistice. 
Až do současnosti byl jejím členem. Byl 
čestným předsedou Klubu turistů TJ 
Sokol Fryčovice a na Hukvaldech. Byl 
jedním ze zakladatelů „Novoročního  
přechodu Palkovických hůrek“, jejichž 
tradice vydržela do současnosti. Spolu-
organizoval za svého působení v tomto 
oddíle úspěšné akce, jako jsou fryčo-
vické pochody. Zájezdy za turistikou do 
Nízkých a Vysokých Tater, Roháčů, na 
Magurku, Velké a Malé Fatry, Jeseníků, 
Šumavy, Krkonoš a nemůžeme zapome-
nout na jeho milované Beskydy. V po-
slední době se věnoval i cykloturistice, 
kterou pak na sklonku svého života pro-
pagoval i v klubu seniorů. Jeho přípravy, 
plánky tras, které většinou v té době  
připravoval ručně, jsou nezapomenutel- 
nou vzpomínkou na pana Bohumíra  
Laníka. Během výjezdů či výšlapů vždy 
dokázal pojmenovat téměř každý vrchol, 
říčku či potok. Byl nositelem řady vyzna-
menání, které dostal za svou obětavou 
činnost pro tělovýchovu ve Fryčovicích. 
Dostal dvě vysoké vyznamenání za záslu-
hu o turistiku od Klubu českých turistů 
ČR. 

Za jeho dlouholetou a obětavou práci 
pro TJ Sokol Fryčovice děkuje za výbor 
TJ Sokol Fryčovice Ing.Konečný Vrati-
slav, jednatel TJ Sokol Fryčovice.
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Ze Základní 
školy Fryčovice

Keramický 
kroužek 

Již tradičně naše škola pořádala dvě 
sportovní pobytové akce. V březnu jsme 
se s žáky 6. a 7. třídy vydali na lyžařský 
kurz do Koutů nad Desnou, kde jsme 
mohli poprvé okusit zbrusu nový lyžař-
ský areál a v květnu žáci 8. a 9. třídy po-
znávali krásy jižních Čech z kánoí a sedel 
jízdních kol. Obě tyto akce se vydařily, 
žáci a jejich učitelé se vzájemně pozná-
vali v netradičních situacích a sportovní 
dovednosti, které se děti učily, výborně 
zvládli.

Sportovní kurzy jsou pěti až šesti-denní 
zájezdy, které pro ceny permanentek na 
vleky, půjčení sportovních potřeb, ale  
i pro větší vzdálenost dopravy, patří mezi 
nákladnější aktivity a naše škola je může 
pořádat za přijatelnou cenu hlavně díky 
pomoci sponzorů. V letošním školním 
roce nám největší finanční dar poskytla 
fa Beskyd Fryčovice, ale nemalou mě-
rou se podíleli i rodiče žáků 7. třídy –  
MUDr. Renata Ermisová, Pekařství Boček  
a VANIMAR CZ s.r.o.

Další fotografie z těchto i jiných akcí, 
články žáků a další informace najdete na 
www.zsfrycovice.cz.

V říjnu začíná keramický kroužek 
pro dospělé při ZŠ Fryčovice. Kroužek  
je určen především začátečníkům a mír- 
ně pokročilým, určitě není pro ty, kteří 
již téměř všechny taje výroby keramiky 
znají.

Doplňující informace a přihlášky
u paní Mičaníkové na tel. 606 609 355 
nebo email: micanikova@pemit.cz.

Slovní hodnocení a naše
zkušenosti s ním
Co	je	to	slovní	hodnocení

Slovní hodnocení je hodnocení žáků 
verbálními výroky nikoliv známkami. 
Verbální forma hodnocení je obsažněj-
ší a může být velice výstižná. Umožňuje 
vyzdvihnout přednosti žáka a zároveň 
přesně popsat nedostatky, na jejichž od- 
stranění musí žák pracovat. (Průcha, 
Walterová, Mareš 2003)

Slovní	hodnocení	v	naší	škole
a	naše	zkušenosti

Školní speciální pedagog začal na ZŠ 
Fryčovice působit na začátku listopadu 
2010. Od této doby jsem se seznamova-
la nejen se školou – učiteli, žáky, rodiči 
a celkovým klimatem školy, ale také se 
slovním hodnocením v 1. třídě. Slovní 
hodnocení se na ZŠ Fryčovice začalo po-
užívat u dětí 1. tříd od 1.9.2010, a je také 
v plánu do tohoto slovního hodnocení  
zapojit nové „prvňáčky“ v září 2011. 

Slovní hodnocení doporučuji a pod-
poruji všechny zúčastněné v tomto způ-
sobu hodnocení. Nejenže slovní hod-
nocení motivuje a podporuje všechny 
žáky, ale především rozvíjí jejich vnitřní 
motivaci a zájem o nové poznání (moti-
vací tedy není ona „velká jednička“, ale 
skutečnost, že „to zvládnu“), navíc vní-
má individuální rozdíly a ukazuje, na co 
se má žák nyní soustředit, co se má učit  
a co už zvládl. 

Přínos	slovního	hodnocení
pro	výuku

• Slovní hodnocení rozšiřuje prostor  
 pro netradiční formy výuky
 (skupinové práce, projektové
 vyučování, sebereflexi žáků apod.)

• Dává možnost posuzovat žáka
 individuálně, bez srovnávání s úrovní  
 jiných žáků a navíc učitele nutí žáka  
 hlouběji poznávat, přemýšlet o něm,  
 nacházet individuální přístup k jeho  
 práci a hodnocení.

• Dává přirozenou příležitost
 k prolínání výchovy a vzdělávání,   
 zejména k tvorbě pozitivního klimatu  
 třídy (žáci se učí spolupráci,
 nesrovnávají své výkony, učí se
 sociálním rolím ve skupině aj.).

• Rozšiřuje slovní zásobu žáků.
 Přínos slovního hodnocení pro žáky

• Posilující a motivující význam
 slovního hodnocení pro žáky

 s výukovými či výchovnými problémy.

• Snižování napětí a přílišné
 soutěživosti mezi žáky, jednoznačně  
 pozitivní vliv na třídní klima.

• Snaha se vzdělávat, touha po vědění,  
 nikoliv honba „za trofejí – jedničkou“. 

• Žáka zde vnímá jako partnera
 v hovoru, nestresuje žáka
 v momentálním neúspěchu, ale
 reguluje jeho učební činnost (ukazuje 
 žákovi, kterých dílčích úspěchů již  
 dosáhl a navrhuje cesty ke zlepšení  
 výkonu).

• Popisuje pokroky žáka, osobní růst.

Zápory	slovního	hodnocení

• Větší časová a administrativní
 náročnost pro učitele, ale také větší 
 náročnost na profesní schopnosti
 a zkušenosti učitele (zejména na
 pedagogickou diagnostiku).

• Rodiče nemusí vždy jasně rozumět 
 formulacím učitele. Zde se nebojte  
 kontaktovat učitele a rozebrat slovní  
 hodnocení, ať mu jednak rozumíte
 a především – ať má svůj význam   
 (zejména při hledání cest ke zlepšení  
 výkonu žáka).

ZKUŠENOSTI	RODIČŮ

V květnu 2011 třídní učitelka požádala 
rodiče žáků 1. ročníků, kteří jsou hodno-
ceny slovně, o vyplnění ankety s následu-
jícími otázkami:

a)  Oslovilo mne slovní hodnocení
  v 1. třídě?

b)  Přijalo slovní hodnocení vaše dítě?

c)  Jsem pro slovní hodnocení
  i v 2. třídě?

d)  Doporučil/a bych rodičům
  nastávajících prvňáčků slovní
  hodnocení?

Anketu vyplňovalo 17 rodičů a výsledky 
jsou následující:

 Ano Ne Nevím Je mi to jedno

a) 17 0 0 0
b) 17 0 0 0
c) 16 0 0 1
d) 16 0 1 0
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Na	otázku,	zda	„ovlivnilo	slovní	
hodnocení	váš	přístup	k	dítěti	 
a	jak“,	jsme	vybrali	některé	 
odpovědi	rodičů:

- „Musím říct, že naše domácí příprava 
je o poznání pohodovější než v minulých 
letech při známkování…“

- „Nevím, jestli zrovna přístup, ale ur-
čitě jsem pro. Přesně vím, v čem je dítě 
dobré a kde má přidat. I když mi zpo-
čátku tento styl hodnocení hned nesedl, 
nyní můžu říct, že je určitě objektivnější 
než známky, a jsem s ním spokojená.“

- „Ano, ovlivnilo, přesně vím, co mu jde, 
co ne, na co se mám zaměřit a vylepšit. 
Díky slovnímu hodnocení a vyučování  
s rodiči i vím, jak syn pracuje v hodinách, 
což bych ze známek nevyčetla.“ 

Přínos	pro	dobrou	spolupráci
s	rodinou

• Slovní hodnocení poskytuje rodičům  
 daleko více konkrétnější informace
 o žákovi.

• Dále se rodiče dozvídají o specifických 
 schopnostech, které je dobré rozvíjet  
 a o způsobech úpravy nedostatků,
 o pozitivních změnách.

• Slovní hodnocení vytváří větší prostor 
 pro spolupráci rodičů se školou a na
 bírá na konkrétním a věcném
 významu blíže k zájmu a rozvoji žáka.

Závěr

Slovní hodnocení se v podmínkách 
naší školy osvědčilo a všechny zúčastněné 
strany jej hodnotí jako kvalitativní po-
sun směrem k žákovi. Za největší přínos 
považujeme nejen rozvoj žákových vě-
domostí a dovedností, ale také možnost 
pozitivně ovlivňování žákovo sebepojetí, 
sebereflexi a schopnost spolupráce.

Zpracovala:       Mgr. Darina Kholová
školní speciální pedagog

ZŠ Fryčovice

    Zahrádky jsou květinkové,
    celý kraj je voňavý
    a kde kvítky ještě chybí,
    tam to léto napraví.

Nejoblíbenější období v roce pro 
všechny školáky je tady… Také našich 
65 „školáčků“ si plnými doušky užívá ba- 
revné kouzlení přírody, letní radovánky  
a těší se na společné chvíle s rodiči.

    
Po celý školní rok jsme se snažili vy-

tvořit dětem láskyplné a příjemné pro-
středí. Děti „dychtí“ po nových zážitcích. 
Našim přáním je, aby chvíle strávené 
v MŠ byly pro ně radostné, zanechaly  
v nich ty nejhezčí vzpomínky, ale aby se 
také něčemu „naučily“. Když srovnáme 
děti na počátku a na konci školního roku 
vidíme tu „až neuvěřitelnou proměnu“, 
jak vyzrávají, co všechno už umí a znají  
a jak jsou „samostatné“.    

     
Chtěli bychom připomenout alespoň 

některé z mnoha akcí, které jsme společ-
ně prožili:

Na podzim jsme s dětmi, jejich rodiči, 
prarodiči a klaunem Hopsalínem „uspali 
Broučky“.

Ve společných dílnách s rodiči a pra-
rodiči třídy  Kuřátek a Berušek napekly 
perníčky a třída Vrabčáků linecké cuk-
roví na „Mikulášskou besídku“. Děti ze 
všech tříd si připravily krásný program 
pro své nejbližší. Odměnou jim byl ob-
rovský potlesk a „Mikulášská nadílka“.

V lednu děti absolvovaly týdenní ly-
žařský kurz na Bílé, kde se učily s lyžař-
skými asistenty základům lyžování a ty 
zdatnější se v lyžování zdokonalily.

Další akcí s rodiči byl „Maškarní ples“ 
s klaunem Hopsalínem, bohatou tombo-
lou, spoustou her a odměnou pro každou 
masku.

V dubnu se uskutečnil zápis nových 
dětí do MŠ spojený se „Dnem otevřených 
dveří“,kde přišlo 41 dětí se svými rodiči.

„Den dětí“ jsme oslavili putováním 
za pokladem. Počasí nás cestou překva-
pilo dešťovou přeháňkou, ale děti zvládly 
splnění všech úkolů a při „rozbalování“ 
pokladu jim zářily oči. Odměnou jim byly 
nejen sladkosti, zmrzlina, ale i nové hrač-
ky.

Tradiční „Škola v přírodě“ se uskuteč-
nila od 6.6.2011 do 10.6.2011. 23 dětí a tři 
dospělí odjeli na horskou chatu „Ostrá“ 
na Ostravici. Byl to týden plný zábavy, 
ale i úkolů – olympiáda, poklad, bobřík 

odvahy, maškarní, táborák, superstar, 
bazén.

V průběhu roku naši předškoláci po-
těšili svými vystoupeními naše seniory  
a také nově narozené občánky a jejich 
rodiče. Předškoláci naší MŠ mohli pra-
covat v kroužku výtvarně – keramickém, 
dramatickém – ekologickém, angličtině. 
Každý pátek se střídaly děti po skupin-
kách při plaveckém výcviku v bazénu ve 
Fryčovicích, který mají zdarma.

Jednou měsíčně shlédly děti v MŠ  
divadelní představení, jedenkrát jsme 
navštívili „Divadlo loutek“ v Ostravě.

K závěru školního roku patří výlet. 
Letos jsme byli na Bílé – poprvé bez ro-
dičů. Pro děti 1. a 2. třídy zde byl připra-
ven program „S pohádkou za pokladem“  
a pro děti 3. třídy „Indiánský den“.  
Dětem se výlet velice líbil.

Na konec června máme napláno-
vanou ještě jednu akci ve spolupráci  
s Policií ČR o dopravní bezpečnosti a vý-
cviku psů.

Školní rok 2010/2011 zakončíme 
společnou akcí s rodiči a kouzelníkem 
„Čárymáryfukem“.

Rozloučíme se i s 21 našimi předško-
láky, kteří budou pasováni na školáky. 
Všem jim přejeme úspěšné vykročení do 
„opravdové“ školy. 

Chtěli bychom poděkovat všem spon-
zorům za sponzorské dary a rodičům, 
nejen za účast na společných akcích, ale 
také za pomoc s jejich organizací.

Krásné
a	odpočinkové	prázdniny

všem	přejí
                                                                                                            

děti	a	zaměstnanci
MŠ	Klubíčko

LÉTO
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Z historie Fryčovic – 20. díl
Nejčastěji	používaná	jména	a	příjmení:

18. století  19. století  20. století

Strakoš 16 Strakoš 49 Nevlud 32

Šugárek 13 Nevlud 39 Strakoš 28

Laník 13 Lanča 37 Lanča 28

Nevlud 13 Laník 26 Masopust 20

Janek 11 Olšovský 25 Ivánek 20

Merta 18 Masopust 24 Volný 19

Konečný 10 Smolík 24 Šugárek 18

Sokolík 9 Filipec 22 Konečný 17

Olšovský 8 Konečný 22 Mičaník 17

Šugar 8 Merta 22 Gřes 17

Masopust 8 Gřes 18 Merta 17

Kabát 8 Adamovský 17 Žídek 16

Lanča 6 Kubala 17 Vantuch 15

Jiří 55 František 171 Josef 128

Jan 46 Jan 153 František 99

František 34 Josef 115 Jan 66

Josef 32 Jiří 39 Antonín 40

Václav 19 Cyril 32 Alois 36

Ondřej 19 Karel 29 Ludvík 30

Mikuláš 10 Valentin 20 Jaroslav 22

Martin 10 Ignác 19 Karel 22

Matěj 6 Jakub 18 Vojtěch 21

Valentin 6 Ondřej 18 Cyril 20

Ignác 5 Antonín 15 Oldřich 18

Karel 4 Vincenc 14 Adolf 17

Zastoupení příjmení Strakoš bylo v 18. století  
v 5,63% z 283, v 19. stol. Strakoš v 6,36% ze 769 a Ne-
vlud ve 20. stol ve 4,0% ze 798 příjmení celkem. Jmen 
Jiří bylo v 18. stol. 55 a bylo to 19,64%, Františků  
v 19.stol. 171 a 22,32% a Josefů bylo 128 ve 20. stol.  
a představovali zastoupení v 16,0%.

Pro zajímavost uvádím několik příjmení bývalých 
obyvatel Fryčovic, které se již dnes nevyskytují. Jan 
Kubík č.p.314, Marie Matějová č.p.318, Mikuláš Šperka 
č.p.239, Filip Měrka č.p.86, Karel Blažej č.p.86, Ondra 
Rymlův č.p.314, Ondra Dadečka č.p.301, Kulka Izaiáš 
č.p.120, Kabátův Adam č.p.307, Bojar Kateřinský 
č.p.148.

Jaromír Kublák

NEVÁHEJTE A NAVŠTIVTE KURZY ANGLIČTINY !
Kurzy angličtiny pro začátečníky, mírně i středně pokročilé

Úterky, středy a čtvrtky vždy od 18 - 19.30 hodin
Pondělky od 17 - 18.30 hodin

Začínáme v týdnu od 1. září 2011

Neváhejte a přihlaste se !

Cena: 1800 Kč za pololetí  •  Místo: učebna ZŠ ve Fryčovicích
Mobil: 604 306 107  •  e-mail: silvie.winklerova@seznam.cz
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Kulturní a školská komise pořádá již 5. rokem

pod  vedením tanečního mistra
pana Jaromíra Riedla

Kurz tancea společenského chování
Kurz proběhne v kulturním sále
Obecního domu ve Fryčovicích

11. září 2011 – 26. listopadu 2011

Cena 1000 Kč

Přihlášky se budou přijímat do konce srpna nebo do naplnění kurzu.

Počet míst je omezen kapacitou sálu. Max. 15 párů.

Loňský kurz byl naplněn a nebylo možné vzít další páry,
proto zájemci o kurz se mohou hlásit ihned.

Bližší informace na tel. 722 511 896 
nebo u paní Glombíčkové na OÚ Fryčovice
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Fryčovický zpravodaj č.2/2011

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: obecfrycovice@cmail.cz nebo vrata.konecny@seznam.cz
Informace na tel.č. 603/99 66 44  Ing. Vratislav Konečný.

Uzávěrka č.3/2011  je: 19.9.2011
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PLOTY, PLETIVA,
GARÁŽOVÁ VRATA

www.KANCLIR.cz

Otevírací doba:

Úterý  15:00 - 17:00

Pátek  15:00 - 17:00
Sobota 08:00 - 11:00

Tel.: 603 702 405

Sobota 16. 07. 2011

Lektorka: Mgr. Karla Kopcová

Malování na hedvábí

Lektorka: Eva Vontorová

nebo e-mailem: katerina.matuskovaiv@seznam.cz

.

  FANTAZIE
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