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Velikonoce a Den dětí v Polsku 

V minulých měsících proběhly další akce z projektu Chuť bez hranic, kterého se aktivně zúčastňujeme        

i my, občané Fryčovic. Celý tento projekt je financován z peněz EU, o které žádali naši partneři z družební obce 

Mszana. 

První ze jmenovaných akcí, která proběhla 24. 3. 2012, se jmenovala Velký půst a Velikonoce. Jak bylo 

zmíněno v předchozích číslech zpravodaje, je tento projekt zaměřen na gastronomii v našich krajích, proto jsme 

se i my prezentovali typickými pokrmy, které se konzumují u nás o Velikonocích. Těmito pokrmy byly například: 

velikonoční beránek, velikonoční věnec, masový závin, párečky pečené v listovém těstě a velikonoční jidášci. Naše 

tradiční pokrmy opravdu všem chutnaly. Proto bych rád touto cestou poděkoval všem kuchařkám, které jídlo 

připravovaly. 

Že projekt není jen o jídle, ale i o poznávání zvyků obou krajin, svědčí fakt, že se setkání účastnily děti 

z naší školy a zručné maminky a babičky, které předváděly výrobu velikonoční výzdoby jak z vajíček samotných, 

tak z novinového papíru. I tyto techniky se setkaly s velikým ohlasem z polské strany. Taktéž těmto lidem patří 

veliké díky za to, že přispěli ke skvělé atmosféře na akci. 

Další setkání, které připravili naši partneři, byl Dětský den a konal se 3. 6. 2012 v Mszaně. Koordinátor celého 

projektu pan Tomasz Miler po předchozí zkušenosti s naší  Fryčovickou dechovkou, která se zúčastnila projektu 

v únoru tohoto roku, si naši dechovku vyžádal i nyní. I toto svědčí o vysokém zapojení z naší strany do celého 

projektu a je zapotřebí celé dechovce poděkovat za velmi profesionální vystoupení. 

Dětského dne se zúčastnily celé rodiny. Pro děti byla nachystána dětská jídla a nápoje a největším 

lákadlem byly skákací hrad a trampolína. V pět hodin začal program, kde vystoupili jak profesionálové, tak i 

amatéři z řad občanů. Dětem zahráli pohádku o Popelce a vystoupil soubor podobný nám dobře známému 

Hopsalínovi. I když počasí v Polsku nám moc nepřálo, nálada byla výborná a odjížděli jsme s pocitem dobře 

stráveného odpoledne.    

                                                                                            

               Ing.Roman Pecka 

                   místostarosta 

 

 

 

velikonoční výzdoba a velikonoční dort 

 

 

 

 

 

 

 

animátoři na dětském dni a skákací hrad 
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Vážení občané, 

zástupci ZO KSČM Fryčovice v počtu deseti účastníků rozšířili řady autobusových a vlakových „výletů“ 

organizovaných KSČM na společnou celostátní DEMONSTRACI proti vládním reformám s heslem „STOP VLÁDĚ“, 

která se konala 21. dubna 2012 v Praze na Václavském náměstí. Z domu jsme vyjížděli bez deště, chladno, počasí 

nic moc, o to blíže k Praze k naší spokojenosti pak bylo velice hezky a počasí vydrželo celý den. Na akci a její 

účasti se podílelo víc jak padesát seskupení odborových svazů, akčních spolků, iniciativ zaměstnanců, zástupců 

škol a seniorů. K našemu údivu, zejména pro nás, co jsme v Praze nebyli na takové demonstraci prvně, byla 

obrovská účast okolo 120 000 lidí! Obávali jsme se, že Václavák zaplní jen ty starší ročníky. Opak byl pravdou, 

drtivá většina byla – mladí nespokojení lidé. A co skandovali a co všechno nesli nad hlavami? Nafotili jsme si to: 

„Stát jsme my a my Vás propouštíme!“, „Tahle vláda škodí obyčejným lidem – Pryč s ní!“, „Kalousku, buď 

realistou, hledej prachy tam, kde jsou!“, „Dřív jsme měli holé ruce, dneska máme holou pr..l!“, „Rozkradli jste 

kasu, teď táhněte k ďasu!“, Tupý kapitalismus, tupé škrty, tupá vláda!“, „Chceme vidět v base všechny ty, co se o 

současný stav státu s obrovskými dluhy přičinili!“, „Nikdy na Vás nezapomeneme! Horníci“ a v černých rámečcích 

portréty současných politiků. To je jen část textu z mnoha transparentů. Na tribunu vystoupili čelní odboráři 

největšího odborového svazu KOVO p. Josef Středula, předseda asociace samostatných odborů p. Bohumír Dufek, 

předák Českomoravské konfederace odborových svazů p. Jaroslav Zavadil. I u ostatních řečníků znělo – demisi, 

nové předčasné volby a ustavení vlády respektující zájmy většiny občanů, přijmout spravedlivou solidární daňovou 

politiku. Tato vláda současné koalice, která se spoléhá na přeběhlíky VVeřejných, nemůže současnou hospodářskou 

a sociální krizi překonat. Vládní koalice nebere na zřetel skutečnost, že mnohým mladým rodinám a jistým 

sociálním skupinám při veškerém obrovském zdražování energií a zboží, léků a základních potravin už začíná jít o 

holou existenci s pocity tíže a beznaděje. Odbory svými protesty zavdaly vládě příčinu, aby projednala zákon, 

který by omezil právo na stávku, na straně druhé jsou poslanci, kteří usilují o doživotní imunitu. Kulturní lid se 

musí bránit od odbourávání už beztak malých vymožeností sociálního státu rozeštvané a rozkolísané společnosti, 

kde jedna skupina je vědomě stavěna proti druhé. Kde sociální rozdíly jsou už neúnosné. Nejen my, co jsme se 

zúčastnili největšího protestu od roku 1989, cítíme a vnímáme to stejně nebo ještě hůř. 

 Revoluční den v matičce Praze uběhl velmi rychle, byli jsme z toho všeho příjemně unaveni, ale spokojeni, 

účastni tak počátku zlomu k lepším časům. Tolik krátce ve vzpomínce na plodně prožitý den. 

Vážení občané, výbor KSČM našeho okresu Vás srdečně zve na tradiční „Slavnost česko-slovenského přátelství“, 

která se uskuteční 25. srpna 2012 od 12.00 hodin v Městských sadech ve Frýdlantě n. O. s bohatým kulturním 

programem. Plakáty s programem vyvěsíme včas. Každý rok je pro členy a příznivce zajištěný autobus 

s pravidelným odjezdem v 11.30 hod. ze Staré Vsi, Brušperku, Fryčovic – po zastávkách od Chamráda v 11.50 hod, 

návrat domů v 18.00 hodin. Celé odpoledne má vysokou úroveň i s vyžitím pro děti. Včetně bohaté tomboly a 

občerstvení. Ten účastník, který už tam jednou byl, tak další ročník si nenechá ujít. 

S pozdravem Práci čest, Světu Mír a s přáním krásného prožití letních měsíců přeje 

    Zdeněk Ranocha, předseda KSČM Fryčovice 

 

Dožínky 
Jubilejní 10. dožínky se uskuteční v neděli 26. srpna 2012. Začínáme Mši svatou v našem kostele                  

ve 13.00 hod. Součástí mše bude svěcení dožínkových věnců, říkanky a zpěvy. Od kostela vyjde průvod koní a 
kočárů za doprovodu dechové hudby na stadión, kde od 14.00 hod. bude program pokračovat. 
 Na stadiónu již budou připravené výstavky drobných chovatelů, zahrádkářů, keramiky a ukázky řemesel. 
Vystoupí taneční soubor Ostravička, naši hasiči se svou ukázkou a další body připravovaného programu. Pro děti je 
připravena malá tombola spojená s hodnocením vystavovaných zvířat. Pro dospělé začne v 17.00 hod. losování 
velké tomboly, ve které je hlavní cenou let horkovzdušným balónem. 
 A pro všechny návštěvníky bude připraveno bohaté občerstvení, vždyť jsou dožínky!  
Srdečně zvou všichni obětaví pořadatelé. 
         Jaromír Kublák 
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Z historie Fryčovic – 23. Díl 
 

Počátky nové doby 
 

Rozvoj většiny oborů lidské činnosti se začal zrychlovat od počátku 20. století, některé již dříve. 
V zemědělství se začaly hledat nové cesty a pomohlo k tomu zrušení roboty v roce 1848. Průmyslová výroba se 
intenzivněji začala rozvíjet až koncem století. Rolníci založili již roku 1862 Hospodářský spolek Paskovský, v němž 
diskutovali možnosti zvelebování zemědělské výroby. Ten pořádal také výstavy, první zemědělsko-průmyslovou 
v roce 1876 a další v roce 1894. V roce 1880 pak založil v Místku Hospodářskou školu. 
 Na polích se začaly používat průmyslová hnojiva, ale zatím velmi skromně. Používaly se fosforečná a 
draselná hnojiva a Chilský ledek. To vedlo k úvaze založit obchodní družstvo, nejdříve jako odbor Hospodářského 
spolku. Začalo se opravdu skromně, dovozem jen několika vagónů pro celý okres. Dnes by to bylo skromné i jenom 
pro jednu vesnici. V roce 1904 byla založena filiálka Hospodářského skladiště v Opavě. Do první světové války se 
průmyslová hnojiva používala poměrně málo.  Jednak počáteční nedůvěrou a jednak nedostatkem peněz. Ještě 
v prvních letech Československé republiky spotřebovaly Fryčovice celkem necelý vagón Thomasovy strusky 
z Vítkovic a necelý vagón ostatních hnojiv. Od roku 1909 zprostředkovávala prodej hnojiv místní Raiffeisenka. 
 Jenže po celou druhou polovinu 19. století měli rolníci nedostatek hotových peněz, protože ceny obilovin 
se držely zhruba na stejné úrovni. Naproti tomu životní náklady stoupaly. Tuto nepříznivou situaci se snažili rolníci 
řešit od roku 1868 zakládáním Svépomocných střadatelských spolků. Tyto se potom později proměnily na záložny a 
působily v okolních vesnicích, třeba Hukvaldech, Rychalticích, Brušperku a od roku 1869 ve Fryčovicích. 
 Rolnická záložna Fryčovicko-Ptáčnická byla povolena 26. 5. 1869 a slavnostně otevřena v témže roce 18. 
července. Její zemědělsko-průmyslové zaměření bylo vytvořeno podle stanov J. R. Demla z Olomouce. Předsedou 
byl zvolen teprve 22letý Ludvík Kubala, místopředsedou Josef Hrabovský (stolář), jednatelem učitel Karek Zedník, 
pokladníkem Jan Matula (rolník a pozdější starosta obce) a kontrolorem Ignát Kubala (bývalý starosta). Ve výboru 
byli rolníci Kublák Josef, Měrka František a Smolík Václav jako tesařský mistr. 
 Zakládajících členů bylo 40 a do konce roku se rozšířili na 53 členů a v roce 1871 potom na 118. O její 
činnosti víme jenom za tato tři léta z hlavní účetní knihy, uložené v okresním archívu. Z uložených vkladů 
vyplácela 4% úrok a z půjček výhradně směnečných požadovala 6% úrok. V roce 1872 koupila ohnivzdornou 
pokladnu. Podle neúplných záznamů, některé listy z knihy jsou vytrženy, bylo v nich uloženo v těchto třech letech 
5 864 zl. a 90 kr., půjčeno 20 199 zl., na směnky splaceno 15 792 zl., zůstatek půjček činil 4 407 zl. Po přepočtu 
se dá předpokládat, že roční suma vkladů bylo kolem 3 000 zl. a suma krátkodobých půjček přes 9 000 z. Časem se 
záložna dostala do finančních potíží a v roce 1891 proběhla její likvidace. Podobně dopadla i brušperská, jenže o 
rok dříve. 
 Nová záložna byla ve Fryčovicích otevřená až v roce 1909 podle stanov Reiffeisenových, ta se ale později 
přejmenovala na Kampeličku. Ustavující schůze se zúčastnilo 13 zakládajících členů, zřejmě pozvaných. Koncem 
roku se rozšířili na 57 členů s 560 podíly. Vkladů získala záložna 10 593 Kč na 4,5% úrok. Žádosti o půjčky bylo 
hodně, proto byl zřízen úvěr od Ústřední jednoty družstev 25 483 Kč. Půjčovalo se na 5% úrok, který byl jen 0,5% 
proti vkladům. V roce 1919 měla záložna již 207 členů, vkladů 317 583 Kč a půjček 243 119 Kč. Vkladový úrok byl 
snížen na 3%. V roce 1929 se zvýšil počet členů na 324, vkladů 2 006 362 Kč a půjčilo se 1 959 046 Kč. Vkladový 
úrok byl zvýšen znovu na 5%. V roce 1946 bylo vkladů 12 302 664 Kč, po měnové reformě v přepočtu 5:1 
přepočteno na 2 460 5312 Kč. Za protektorátu byla po sloučení s Lidovou zemědělskou záložnou přejmenovaná na 
Hospodářskou záložnu. Roku 1949 byla její agenda převedena na Okresní spořitelnu v Místku a místní agentura na 
místní poštu. 
 Lidová zemědělská záložna byla založena v roce 1927 při stavbě katolického domu, dnes obecní úřad. 
V roce 1933 měla 148 466 Kč vkladů a v roce 1942 při sloučení s Kampeličkou 196 021 Kč. V katolickém domě bylo 
umístěno také kino Orel, které tam přečkalo až do nedávné minulosti. Ale zájem veřejnosti o něj nebyl velký. 
Když například na vstupném se v roce 1932 vybralo 3 998 Kč a jeho deficit v roce 1937 13 088 Kč. V katolickém 
domě byl také hostinec, ale o tom byla již zmínka dříve. 
 Místní Kampelička v čele s Josefem Kublákem se velmi zasloužila o pokrok zemědělství ve Fryčovicích. 
Organizovala dovoz průmyslových hnojiv, které rozdělovala rolníkům a poskytovala jim na ně úvěry, které mohli 
splácet téměř kdykoli. Ony půjčky byly vůbec poskytovány na nízký úrok. 
 

Jaromír Kublák  
 
 

Srdečně vás zveme na tradiční 7. bazar dětského a dámského oblečení, který se 
uskuteční ve dnech 31. 8. - 3. 9. 2012 v sále Obecního úřadu ve Fryčovicích. 

Plakáty budou vyvěšeny na obvyklých místech. 
Děkujeme za hojnou účast všem prodávajícím i nakupujícím. 

Těší se kolektiv maminek 
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Sluníčko se probudilo, 
paprskama zasvítilo. 
Umylo se v ranní rose, 
zamrkalo, protáhlo se. 
Pohladilo kytičky, 
zvířátka i dětičky. 
A to všechno udělalo jen  
- ať je krásný letní den. 
 
 
 
 

U nás v mateřské škole… 
 
     Sluníčko nás hřeje a hladí svými paprsky, jahody, maliny i třešně už dozrávají. 
Blíží se čas prázdnin – období, které s nadšením vítají všichni školáci. 
      
      Uplynulý školní rok byl pro nás pro všechny z důvodu rekonstrukce budovy MŠ akčnější a mnohem náročnější 
než roky minulé. Během jarních prázdnin jsme se přestěhovali s větší částí zařízení do náhradních prostor. Všech 
65 dětí trávilo druhou polovinu školního roku ve třídách ZŠ.     
      Po celý školní rok se všichni zaměstnanci naší MŠ snažili vytvářet příjemné a láskyplné prostředí, aby chvíle 
strávené v MŠ byly pro děti nejen poučné, ale hlavně plné prožitků, na které budou rády vzpomínat. Stejně tomu 
bylo i při působení v ZŠ. Snažili jsme se i v tomto období zajistit provoz podle možností tak, aby se děti i 
zaměstnanci cítili dobře a atmosféra byla příjemná. Děkujeme všem rodičům, kteří pochopili tuto výjimečnou 
provizorní situaci a svým přístupem nám vyšli vstříc. 
     Čeká nás ještě velký kus práce – sbalit vše v ZŠ, připravit na převoz, přestěhovat se, zabudovat zpět, 
přizpůsobit změnám, vyčistit, vydesinfikovat prostory i veškeré hračky – prostě připravit celou školičku - třídy, 
dokumentaci na nový školní rok… 
     Děkujeme také všem v ZŠ za azyl, který nám poskytli, a už se těšíme do naší „nové“ – sluníčkem rozzářené 
školičky.  
 

Chtěli bychom také připomenout některé společně strávené chvíle v naší školičce. 
 

     Na podzim se uskutečnil na zahradě MŠ a v lesíku „Večer strašidel“ s Hopsalínem. Ve společných dílnách 
s rodiči každá třída napekla cukroví na „Vánoční besídku“, která se konala v sále OÚ. Děti si připravily hezké 
vystoupení, kterým svátečně naladily a mnohdy i dojaly své blízké. Další společnou akcí s rodiči byl „Maškarní 
ples“ s klaunem Hopsalínem, který si připravil příjemný a zábavný program plný tance a soutěží pro děti. Každá 
maska byla vylosována a odměněna dárečkem. 25. 4. 2012 se uskutečnil zápis nových dětí do MŠ. Zapsáno bylo    
35 dětí, přijato 19 dětí. „Den dětí“ jsme tentokrát trávili společně se školáky ZŠ. Děti zhlédly výcvik policejních 
psů, zásah hasičů a divadelní představení. K závěru školního roku patří výlet. Letos jsme společně s rodiči 
navštívili ZOO v Ostravě. Škola v přírodě se uskutečnila 11. 6. 2012 – 15. 6. 2012. 18 dětí a 3 dospělí odjeli na 
chatu „Lucie“ do Václavova u Bruntálu. Byla pro ně připravena spousta úkolů, ale hlavně zábavy: olympiáda, 
hledání pokladu, maškarní bál, hra na bludičky, celodenní výlet na chatu „Karlovku“ a také návštěva solné jeskyně 
v Karlově Studánce. Nezapomínáme ani na naše seniory a nové občánky, které chodí děti potěšit svým krátkým 
programem. Jednou měsíčně děti zhlédnou divadelní představení přímo v MŠ. V březnu jsme navštívili Divadlo 
loutek v Ostravě, kde hráli pohádku „Ošklivé káčátko“. Každý pátek se skupinky dětí střídají na kurzu plavání. 
     Závěr školního roku bude již tradičně patřit „Rozloučení s našimi předškoláky“ na hřišti TJ Sokol s programem 
klauna Hopsalína. S našimi školáčky společně zavzpomínáme na chvíle prožité v  MŠ a popřejeme jim šťastné 
vykročení mezi „opravdové školáky“. 
     Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům za sponzorské dary a rodičům za pomoc při organizaci společných 
akcí. 
    
     A na závěr Vám všem přejeme mnoho krásných prázdninových chvil s Vašimi dětmi, plných kouzelných zážitků, 
na které se nezapomíná. 
 
                                                                                  Děti a zaměstnanci MŠ Klubíčko 
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                   Co jsme prožili ? 

  Návštěva  ZOO v Ostravě ….. 

Za peníze, které jsme letos dostali za sběr papíru, jsme se rozhodli, že 
budeme adoptovat některé zvířátko z Ostravské ZOO. Výběr byl složitý. 
Zvířátek je hodně, ale nakonec jsme se shodli a zvítězil levhart. Vyrazili jsme 
tedy začátkem dubna do Ostravské ZOO s nadšením, jaký právě náš levhart 
bude.  V ZOO zahradě jsme si prohlédli spoustu zajímavých zvířátek, viděli 
jsme komentované krmení hrochů a těšili se, kdo první spatří to "naše". U 
levharta jsme se pak všichni společně vyfotili, dostali jsme od paní 
ošetřovatelky diplom za adopci levharta a něco málo nám o šelmách řekla. 
Vraceli jsme se spokojeni a cestou domů už uvažovali, jaké zvířátko budeme 
adoptovat příští rok.       (JP) 

 

Kondice není nikdy dost ….. 

 
Mimo naše obvyklé aktivity se snažíme, aby děti z našeho oddílu měly i dostatek pohybu. A aby to nebylo stále 
stejné (procházky, hry …), zajistili jsme jim i návštěvu bazénu. Po dvě nedělní dopoledne jsme spolu byli v našem 
FRY Relax Centru ve Fryčovicích. Celou hodinu jsme plavali, hráli hry, řádili … prostě si užívali.☺ Vzhledem 
k velkému nadšení dětí si jistě tuto aktivitu zopakujeme opět po prázdninách.           (P+P) 
 
 

Výlet na Ivančenu ….. 

Tak jako stovky jiných skautů jsme se i my dnes – 21. 4. 2012 připojili k uctění památky skautů, kteří položili život 
na konci druhé světové války. Na jejich počest neseme své kameny, které jsme různě ozdobili, abychom je položili 

na stále se rozrůstající mohylu na Ivančeně. Vyjeli jsme brzy ráno 
zvláštním autobusem, ve kterém se vezli všichni, co je Ivančena lákala. Při 
příjezdu k hotelu Bezruč v Malenovicích nás přivítal déšť, který nás cestou 
občas doprovázel. Začali jsme pomalu stoupat vzhůru. Pro většinu našich 
dětí to byl 1. velký výšlap. Po několika zastávkách na občerstvení a nákup 
upomínkových předmětů jsme se o velký kus přiblížili Ivančeně. Cestou se 
nám několikrát nádherně otevřel výhled do širokého okolí. Lysou horu jsme 
měli jako na dlani. Povzbuzujeme děti, už to není daleko. Jsou šikovné. 
Posledních 100 metrů máme zpestřených tajícím sněhem. Jsme tady. Vyšlo 
sluníčko a nad námi je modrá obloha. Čteme si nápisy na mohyle, je jich 
spousta. Děláme první foto z velkého výšlapu. Za chvíli začíná slavnostní 
nástup, tak ještě v rychlosti pokládáme každý svůj kámen či kamínek. Po 

nástupu a odpočinku jdeme zpátky, tentokrát trochu jinou trasou. Všude okolo nás je plno skautů. Je to příjemný 
pocit vidět, kolik lidí se skautingu věnuje. Už jsme skoro u nádraží a polevujeme, protože jsme zjistili, že nám 
vlak ujede. Nakonec nám to stejně nedá a zkoušíme jej doběhnout. Povedlo se. Stihli jsme jej.  
Domů jsem dorazili celí, patřičně utahaní, ale spokojení a se spoustou vzpomínek. (TP) 
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První přespání v přírodě …..  
 
Původně to měla být velká středisková akce, kterou jsme 
nakonec přesunuli na jiný termín, ale protože se děti na spaní 
pod stanem těšily, tak jsme se rozhodli ji realizovat.  
Počasí vypadalo všelijak. Meteorologové hlásili prudké 
ochlazení a déšt. Nevzdávali jsme se. Sešli jsme se v sobotu 
ve 14:00 hodin u klubovny, kde jsme prozatím nechali spacáky 
a další potřebné věci. Nejprve jsme se šli projít oborou na 
Hukvaldech k hájence okolo kouzelné studánky. Cestou jsme 
viděli strakapoudy ve vykotlaném dubu. Pofukoval vítr a šlo se 
dobře. Asi po hodině jsme se začali vracet. U klubovny jsme si 
vyzvedli spacáky a šli stavět stany. Ještě jsme stihli opéct 
párky a zahrát si hru. Už je ale docela pozdě, tak do hajan. 
Ráno nás probudilo sluníčko. Ještě rozespalí jsme vše sbalili, 
uklidili a hurá domů!  
Jsme rádi, že nám počasí přálo. (TP)  

Schůzka se zahrádkářem ….. 
 

Jednu naši schůzku jsme pojali poněkud jinak. Rozhodli jsme se, 
že umožníme našim dětem dozvědět se i několik zajímavostí o 
přírodě z našeho nejbližšího okolí (tedy ze zahrádky). Pro naše 
děti to bylo tajemství, kde se vydáváme. Cestou z klubovny až k 
zahrádce přítele zahrádkáře pana Bohušíka, si děti marně lámaly 
hlavy a tipovaly, kam to vlastně míříme a co nás čeká. Pan Bohušík 
nás už očekával. Nejprve nás seznámil s pěstováním ovocných 
stromků, které na jeho zahrádce rostou (broskvoň, jabloň, 
švestka, ...). Také nám pověděl, jak se o své stromečky stará 
(např. probírka plodů, roubování, ...). Dále jsme ,,okoukli" ovocné 
keře - (netradiční) muchovník, vinnou révu, rybíz... Kromě toho 
všeho jsme se zastavili a dozvěděli se něco málo o pěstování 
zeleniny (brambor, fazolí a dalších). Nakonec jsme se ještě pro 
zpestření podívali na slepice, kočku a králíky. Výkladu pana 

Bohušíka děti pozorně naslouchaly a jistě byla jeho snaha pro ně přínosem. Zároveň panu Bohušíkovi děkujeme za 
to, že nám věnoval něco ze svého volného času a znalostí.( P+P) 

 
 
 
 
 
 
                                                           Tak zase příště … 
                                        TEE-PEE, Pirát, Pavli a Jana Prokopová, Jelci a Jelenci. 

 

 

Bližší informace o oddílu získáte na www.skauti.frycovice.sweb.cz  

nebo na telefonním čísle p. Volná  605 452 287. 
 

Radka Macášková admin. 

 

 

 

http://www.skauti.frycovice.sweb.cz/
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Moštárna ZO ČZS Fryčovice v novém kabátku 
 

Po mnohaletém, ale nakonec úspěšném úsilí s vyřizováním vlastnictví parcel pod moštárnou byla 
provedena oprava střechy, vyměněny okna, vyměněny vchodové dveře a nakonec byla opravena fasáda. Moštárna 
je tak připravena sloužit nejen členům organizace, ale všem občanům obce a širokého okolí na další dlouhá léta. 
Dík patří zastupitelům obce v čele se starostou Ing. Jiřím Volným za nemalou finanční podporu prováděných oprav. 
Dokončovací práce zvládli členové výboru ZO při jarní brigádě. Výbor ZO zve členy a příznivce k pobesedování do 
moštárny vždy ve čtvrtky v době 17°° - 18°° hod a to od června do září (formou otevřených dveří). Máte-li 
problémy s pěstováním, možná i poradíme a doporučíme prostředky k jejich odstranění. Pro letošní rok jednáme 
už nyní s firmou OVEXIM o výkupu padaných jablek v době srpen až říjen. 
 

Výbor ZO nabízí již jednou vyzkoušenou věc – chemické rozbory půdy na obsažené živiny (vápník, hořčík, 
fosfor, draslík) a stupeň pH. Rozbory provádí laboratoř MORAVA Studénka s.r.o. Vhodná doba k provedení rozborů 
je po sklizni. Odběry provede po domluvě pověřený pracovník naší ZO. Vzorek má být průměrem zkoumané 
plochy. Množství vzorku asi ½ kg a musí být označen jednak majitelem a také místem odběru (zeleninový záhon, 
ovocný sad, brambořiště atp.) Cena rozboru jednoho vzorku je 350,- KČ. Při dodání většího počtu vzorků se 
pokusíme vyjednat slevu. Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit při návštěvě moštárny nebo u nejbližšího člena 
výboru ZO. A důvod k zjištění kvality půdy? U starších, dlouhodobě využívaných zahrad, kdy ke hnojení používáme 
stále stejná hnojiva, ať je to přírodní chlévská mrva, koňský hnůj, drůbeží trus nebo umělá hnojiva jako NPK, 
Cererit atp. a přesto, že předepsané dávky hnojiva dodržujeme, nejsme s výsledkem spokojeni. Je proto dobré 
znát, kterého prvku či živiny je v půdě příliš málo nebo chybí. U nově zřizovaných zahrad, a těch je v poslední 
době stále více a více, je poznání složení půdy přímo žádoucí.  
 

Daří se prohloubení práce zahrádkářů s malými fryčovickými skauty. V zahradě moštárny si zjara 
vyzkoušeli roubování podnoží jabloní a již pozorujeme dílčí úspěchy. Byli si i prohlédnout zahradu př. Bohušíka, 
spojenou s poutavým výkladem.   
 

Všem čtenářům přejeme příjemné a bezpečné strávení času dovolených a načerpání hodně nových sil pro 
práci se zahradním nářadím. 
 

Zpracoval: př. Oborný Lubomír, Ing. Jaromír Ferdian 

      

Klub Turistů TJ Sokol Fryčovice 
 

Přetrvávající tradice Fryčovických  pochodů v letošním roce dosáhla již na 46. ročník, pohádkový les        
na 25. ročník. Vše u příležitosti 100 let Tělovýchovné jednoty Sokol Fryčovice. Pro všechny účastníky, kteří se 
vydali na pěší trasu nebo si vybrali ze široké nabídky připravených cyklotras, bylo odměnou velice krásné počasí a 
hlavně hezký pocit toho, že udělali něco pro své zdraví.  

Pro cyklisty byly připraveny trasy vedené převážně po asfaltových silnicích a značených cyklotrasách.  
Nabídka obsahovala trasy na 33 km, 36 km, 41 km, 42 km, 45 km, 52 km. Nejdelší trasu tj. 52 km absolvovalo 16 
cyklistů, trasu 42 km 29 cyklistů a na 33 km se vydalo 6 cyklistů. 

Také letos se potvrdil trend, který značí, že o pěší trasy v délce 20 km se zájem vytrácí. V minulém roce 
byl bez účasti a v letošním roce vyšlo na trasu jen 7 turistů. Naopak tradice pochodů pohádkového lesa každoročně 
překoná naše očekávání a těší se mezi účastníky velké oblibě. Pestrý program je každoročně připravován hlavně 
pro děti a mládež oddílem RS a SDH Fryčovice. Že se všem líbí, napovídá i hojná účast 665 účastníků pohádkového 
lesa. Celková účast na  Fryčovických pochodech a turistické jízdě na kolech byla 723 lidí. 

  
Bez sponzorů, zejména Beskydu Fryčovice, a.s., fy KLIMONT – EX, pekařství BOČEK, Hasičské vzájemné 

pojišťovny a spolupráce obce Fryčovice a MŠ Fryčovice bychom tuto akci nemohli realizovat. Startovné letošního 
ročníku bylo zvýšeno na 30,- Kč. Každý účastník obdržel účastnický list, jubilejní medaili, tatranku a na trase byly 
ještě pro děti připravené perníčky, bonbóny a žvýkačky. 

 
Vydařená akce se však neobejde bez stinných stránek. Letos se asi tři desítky lidí, zúčastnilo pohádkového 

lesa, aniž by zaplatili zápisné. Doufáme, že tento trend nebude v příštích ročnících pokračovat. Za výbor klubu 
turistů děkuji sponzorům a všem, kteří se podíleli na zajištění této akce. 
 

za Klub turistů TJ Sokol Fryčovice 
Miroslav Nevlud 
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Muzikál Praha – Osmý světadíl 
 

Dne 7. dubna 2012 pořádala školská a kulturní komise ve Fryčovicích již tradiční zájezd do Prahy na 
muzikál. Letos jsme si vybrali muzikál slovenské skupiny Elán – Osmý světadíl. 

Z Fryčovic autobus vyjížděl v 7.30 a řidičem byl, jako v uplynulých letech, pan Mirek Schwarz. Po cestě 
jsme zastavili na nutnou zastávku u Humpolce a potom jsme jeli až do Prahy. Většina z nás vystoupila na první 
zastávce pod Petřínskou rozhlednou a pěšky jsme se vyšli až nahoru. Tam nás bohužel přepadl menší déšť, takže 
jsme se uchýlili do zrcadlového bludiště. V dobré náladě jsme z něj vyšli a počasí nás také potěšilo, protože 
přestalo pršet a začalo vykukovat sluníčko. Lanovkou jsme se svezli z Petřína a vydali se na Staroměstské náměstí, 
kde byly velikonoční trhy. Někteří z nás učinili menší nákupy a pomalu jsme se uličkami vydali na Václavské 
náměstí. Jelikož jsme měli hlad, navštívili jsme přímo na Václavském náměstí českou restauraci, kde byly ceny 
velice příznivé.  

V 18 hodin jsme měli domluvený sraz a pak jsme se společně vydali do blízkého divadla Kalich, kde se 
uskutečnilo představení muzikálu. Po tříhodinovém vystoupení, které bylo velice pěkně zpracované, a herci byli 
úžasní, jsme měli možnost se vyfotografovat s protagonisty, např. hlavním hrdinou Tomášem Löblem, Zbyňkem 
Fricem, Janem Révaiem a jinými. 

Autobus nás čekal na nedalekém Karlově náměstí a my jsme spokojeni vyrazili směr Fryčovice. 
Chtěla bych poděkovat panu řidiči Mirkovi Schwarzovi za perfektní jízdu a ostatním za účast na hezké akci. Snad 
se sejdeme zase příští rok u jiného muzikálu. 

Pokud budete mít nějaký nápad, který muzikál byste chtěli navštívit, tak budu ráda, když napíšete na 
email: kulturnisalfrycovice@seznam.cz. 

                    Dana Glombíčková 

 
FRY Relax Centrum 

 
Vážení spoluobčané, 

FRY Relax Centrum má za sebou další úspěšnou sezonu. 
Centrum navštívilo asi 25 000 zákazníků. Mnoho z nich nás navštěvuje pravidelně. I noví zákazníci se k nám 

opakovaně vracejí. 
Ve FRY Relax Centru probíhalo i letos mnoho sportovních aktivit, které si získaly velkou 

oblibu. V bazénu pravidelně plavou kojenci a batolata, cvičí se aquaerobic. Naše i hukvaldské děti školního i 
předškolního věku se účastní plaveckého výcviku pořádaného plaveckou školou při ZŠ Fryčovice. 

Dojíždějí k nám děti z Ostravy – Poruby, Dubiny a Proskovic na “Plavání s žabičkou”. 
 

V tělocvičně se kromě badmintonu a stolního tenisu cvičí pilates, power joga a body 
styling. Tyto sportovní aktivity se těší velkému zájmu a budou probíhat i v další sezoně. 

Blíží se prázdniny a čas dovolených. Všichni se těší na krásné letní dny. 
Ve FRY Relax Centru bude opět pravidelná výluka. Pro zaměstnance je to především čas 

servisních prací, oprav a přípravy na novou sezonu. 
 

Uzavření FRY Relax Centra 
23.06.2012 – 19.08.2012 

Otvíráme opět v pondělí 20.08.2012 
 

Jako pokaždé, tak i letos připravujeme v nové sezoně několik drobných překvapení pro 
naše zákazníky. 

 

Zastavte čas a navštivte nás ve Fryčovicích!!! 
 

Přejeme všem zákazníkům odpočinek a mnoho slunečných letních dnů!!! 
Hlavatá Pavlína 

Správce 
 
 
 

mailto:kulturnisalfrycovice@seznam.cz
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Ze základní školy 
 

V září usedlo do školních lavic 183 žáků, z toho 22 prvňáčků. Ihned v září odjeli žáci první, druhé, třetí a 
šesté třídy na adaptační pobyty, žáci 7. – 9. ročníku se zúčastnili třídenního workshopu Technika nás baví na 
Čeladné. Během školního roku jsme se především učili, ale také jsme navštěvovali divadelní představení, jezdili na 
exkurze, proběhlo několik projektových dnů – Den jazyků, Kdo přežije? (Ochrana člověka za mimořádných situací), 
Vánoční dílny, Ekologický den, Den Země, Den dětí.  V prosinci jsme pozvali na rodiče i veřejnost na akci Vánoce 
ve škole, kdy se děti předvedly nejen se svými tanečními a dramatickými vystoupeními, ale i se svou zručností, 
protože součástí akce byl vánoční jarmark. Rodiče navštívili školu i v rámci již tradičního Vyučování s rodiči, 
rodiče budoucích prvňáčků si školu mohli prohlédnout u příležitosti slavnostního zápisu do 1. třídy.  

V lednu nám odjeli šesťáci a sedmáci na lyžařský výcvik do Koutů nad Desnou. Ekologický pobyt žáků 
čtvrtého a pátého ročníku se tentokrát uskutečnil až v květnu na Bílé a ihned po něm následoval 
cyklistickovodácký pobyt osmáků a deváťáků v Jemčině v jižních Čechách. Poslední větší akcí byl výlet některých 
žáků druhého stupně do Prahy, který byl pro mnohé odměnou za skvělé umístění v soutěži „Postavte historicky 
nebo architektonicky zajímavou památku nebo vlastní stavbu“.      

Soutěžili jsme i v matematických, recitačních, jazykových, dějepisných, zeměpisných, přírodovědných a 
výtvarných soutěžích, mnozí reprezentovali naši školu v soutěžích sportovních (vybíjená, přehazovaná, fotbal, 
sálová kopaná, florbal, přespolní běh), poslední sportovní akcí byla atletika v Brušperku, odkud si mnozí přivezli 
medaile, někteří i zlaté. 

Prožíváme poslední dny školního roku. Uklízíme, žáci odevzdávají učebnice, nosí si domů nové. 
V posledních dnech máme naplánováno divadlo, návštěvu Borcadu, vycházky do okolí. Čekají nás prázdniny. Děkuji 
všem zaměstnancům školy a především učitelům za jejich náročnou práci  a přeji všem prázdniny plné sluníčka, 
kamarádů a skvělých zážitků. 
       Mgr. Alexandra Filarová, řed. Školy 
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Informace držitelům průkazu ZTP a ZTP/P k parkovacím průkazům dosavadní 
označení do automobilu se symbolem invalidního vozíku 

 

nová parkovací karta pro osobu těžce zdravotně postiženou 

 
 
 

Magistrát města Frýdku-Místku upozorňuje, že pro osoby se zdravotním postižením byl v roce 2011 zaveden 
nový druh parkovacího průkazu, který nahrazuje dosavadní označení O1 se symbolem invalidního vozíku. Držitelé 
těchto označení je mohou používat pouze do ukončení jejich platnosti, tedy do 31. prosince 2012!!!  

Proto je nutné provést výměnu včas. K datu 31. 5. 2012 je zatím vydaných pouze 600 nových parkovacích 
průkazů. Stále je tedy potřeba přibližně za stejné časové období vyměnit ještě kolem 2400 původních označení. V 
současné době je možno si potřebnou výměnu vyřídit bez čekání. K závěru roku lze předpokládat, že se vyřizování 
parkovacích průkazů nepříjemně protáhne. Můžete se ocitnout ve frontách s velmi dlouhou čekací dobou! 

 
 
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou? 
 občanský průkaz 

 průkaz mimořádných výhod (ZTP, ZTP/P) 

 1 ks aktuální fotografie 35x45 mm 

 původní označení motorového vozidla (vozíček v modrém poli) 

 rodný list zdravotně postiženého dítěte (jestliže vyřizuje zákonný zástupce) 

 listinu opatrovníka nebo usnesení o ustanovení opatrovníka (pokud je ustanoven opatrovník) 

 přítomnost zmocněnce za osobu, která není schopna podpisu + lékařské potvrzení o této skutečnosti 

 
 
 

Kde se výměna provádí?_ 
 
 

Magistrát města Frýdku-Místku 
odbor sociální péče 

oddělení terénní práce s nezaměstnanými a rodinou 
Palackého 115 

738 22 Frýdek-Místek 
 
 

Tel.: 558 609 690, 558 609 606 
úřední hodiny 

Po, St 08:00 – 17:00 
Čt 13:00 – 15:00 
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Fryčovický zpravodaj č.2/2012 
 

Redakční rada nezodpovídá za obsah článků, 
které jsou podepsány. 

Inzerci dodávejte ve formátech: DOC, XLS, PDF, JPG. 
Velikost obrázků: A4 na výšku, A5 na šířku a A6 na výšku 

- v jiných formátech inzerce nebude vytištěna! 
Příspěvky do zpravodaje dodávejte na adresu: 

Obecní úřad Fryčovice, 739 45 Fryčovice 
nebo případně posílejte na adresu: 

podatelna@frycovice.cz nebo vrata.konecny@seznam.cz 
Informace na tel.č. 603/99 66 44  Ing. Vratislav Konečný. 

Uzávěrka č.3/2012  je: 17.9.2012 

mailto:vrata.konecny@seznam.cz
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